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في ذكرى اليوم الوطين الخمسني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعىل حاكم الشارقة
حفظه هللا :
ً
ـا ومضمونـ ً
ـكال مختلفـ ً
يأخ ـ ُذ االحتفــال هــذا العــام ،شـ ً
ـرن
ـا أعمــق ،كونــه يفتــحُ البـ َ
ـاب واســعا عــى نصــف قـ ٍ
ـد مُ قبــل لتجربــة دولتنــا المتمــزة فــي التطــور واالرتقــاء ،وفــي الوقــت نفســه ،يمنــحُ الفرصـ َ
ـة للنظــر اىل
جديـ ٍ
اإلنجــازات الكبــرة خــال العقــود الخمســة الماضيــة.
ُ
توافــق القيــادات الحكيمــة فــي العــام 1971م ،عــى االتحــاد والوحــدة ،وانطــاق مســرة دولــة اإلمــارات
منــذ
ُ
والوحــدة هــي مــا ي ّ
ُجمــعُ قلــوب
العربيــة المتحــدة ،كان العطــاءُ الجزيــل هــو المفتــاح للتنميــة والنهــوض،
ُ
الهــدف المشــرك.
متكاملــة هــي
نهضــة
القيــادة والمجتمــع ،والوصــول اىل
ٍ
ٍ
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ُ
 كانــت تلــك الرؤيــة الشــاملة هــي مــا َت ّأهــل البــاد حولهــا ،تحــت
جمــع
ْ
ْ
ّ
هــت َ
ملــت ،ووفــ ّرت كافــة
وع
فوج
رشــيدة تطمــحُ للمســتقبل،
قيــادة
ٍ
ٍ
ْ
ُّ
فــرد مــن أبنــاء المجتمــع دوره
لــكل
ليكــون
والوســائل
ُل
ب
ــ
الس
ٍ
ّ
وعزيمــة صادقــة ،لنحتفــي اليــومَ بخمســن عامــاً
ّ
ــة
ٍ
بــكل هم ٍ
مــن الوحــدة والتالحــم الوطــي والمجتمعــي والتقــدم والتطــور
والنّمــاء واإلنجــازات.
 فــي كل احتفــال بعيــد االتحــاد ،خــال مســرة دولتنــا فــياألعــوام الماضيــة ،البــد أن نقــف ونســتذكر اآلبــاء المؤسســون
ُ
الفضــل الكبــر بعــد هللا عــز وجــل فيمــا وصلــت
الذيــن لهــم
إليــه الدولــة .كانــت عزيمتهــم للوحــدة هــي األقــوى ،ورؤيتهــم
للمســتقبل هــي األوضــح ،وتفانيهــم فــي العمــل هــو مصــدر
التفــوق ،فأصبحــوا أمثلـ ً
ـة ونمــاذجَ لالجتهــاد والنجــاح ،وق ـد ٌ
ُوات
لالتحــاد والوحــدة.
ٌ
ُ
 كانــت ُمدروســة ،فبــدأت
واالســراتيجية
الخطــط مرســومة
ُ
تنميـ ُ
ـة اإلنســان بالتعليــم وأنشــأت المؤسســات المتقدمــة فــي
كل بقعــة مــن بقــاع الوطــن ،ليكــون المواطـ ُ
ـن هــو أسـ ُ
ـاس
النهضــة ومُ بتغــى اإلنجــاز.
 عــى هــذا الــدرب المز يّ ُــن بنــور العلــم ،وعــى ُخطــى
َ
المؤسســن ،ســا َر أبنــاءُ وبنــات بالدنــا،
القــادة
فتقدمــوا الصفــوف مشــاركني فــي كافــة مراحــل
ّ
ً
شــكلت العالمــة
مشــاركة
البنــاء الوطــي،
َ
الفارقــة فــي مســرة بالدنــا ،وتدافــع شــباب
ْ
والبــذل وهــم
العطــاء
الوطــن اىل ســاحات
ِ
ْ
شــد َ
ُون أفضــل النتائــج ،والوصــول اىل
ين ِ
أعــى المراتــب والدرجــات.
 ُن ّثمــن اإلنجــازات الكــرى الــي حققتهــا
ّ
بالدنــا ،وحــق ألبنائنــا وبناتنــا االحتفــال
ّ
تبــوأت دولــة
واالعــزاز بهــا ،فقــد
ً
مكانــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ُعليــا فــي كافــة المــؤرشات
ً
مقارنــة
والمقاييــس العالميــة،
بعمــر اتحادهــا القصــر.
 قطعــت الدولــة أشــواطاًبعيــدة فــي االســتقرار
ً
جنبــا
والنمــو المجتمعــي،
اىل جنــب مــع مجــاالت
والصحــة
االقتصــاد
والتجــارة
والتعليــم
والثقافــة،
والرياضــة
وفــي علــوم الفضــاء
الــذي خطــت فيــه بالدنــا
خطــوات هادفــة.
 كل هــذا التفــوقوالتقــدم يش ـ ُ
ر اىل مكانة
ّ
الدولــة المســتحقة فــي
العالــم ،والــي وصلــت
إليهــا بفضــل االتحــاد
الــذي يعطــي أســباب
ّ
وبالوحــدة
القــو ِة،
ِ
ُ
ُ
ّ
الــي تــورث العزيمــة
الصادقــة ،وبهمــا ُتبــى
األوطــان.
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سلطان القائد ُ
الملهم

لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
لقد أسهم التمزي والذكاء المجتمعي للقائد المُ ٍ
المجلس األعىل حاكم الشارقة « حفظه هللا» في تعزيز اإلستقرار اإلرسي والمجتمعي وفي جميع الجوانب ومنها
الثقافية والرياضية واإلبداع واإلبتكار وسواها من المجاالت الحيوية في اإلمارة الباسمة مما يعكس قيمة القائد
المُ لهم لشعبه.
ومن المبادرات السامية والكريمة لسموه في الجانب الريايض إشهار األندية الرياضية التخصصية والتشجيع عىل ممارسة
الرياضات الفردية لكونها الطريق األقرص لمنصات التتويج العالمية ،والتوجيه عىل أهمية حفظ األوالد والبنات وعوائلهم
بأفضل الممارسات العالمية الحديثة ودعم وتطوير وتأهيل قدرات الكوادر العاملة.
إن اإليمان بأهمية تقدم المجتمعات يأتي من اإلهتمام بالمجتمع نفسه وهو ماتعكسه مبادرات القائد المُ لهم في
الجانب الريايض والثقافي.
وانطالقا من ذلك نعزت بتجربة نادينا اليت ترتجم رؤية سموه في إعداد وتمكني القادة الرياضيني الشباب ليساهموا بإعداد
جيل ريايض قيادي واعي يؤمن بقدرته عىل تطوير نفسه بحيث يتمكن من الفوز بأفضل الميداليات الدولية واألولمبية
منها مما ساهم ببناء مجتمع يركز عىل اإلنسان بكونه أساس التنمية والنهضة والبناء والتطور للتقدم لألمام.
وفي هذا الجانب نعمل عىل ان تكون جميع مبادراتنا وواجباتنا الرياضية الثقافية الرياضية وفقا لرؤية سموه كقائد
إستثنائي مُ لهم وتنفيذا لألفكار اليت يتبناها سموه ويعمل عىل إنجاحها بما يخدم شعبه واإلنسانية ،وهللا ويل التوفيق
والنجاح.

بقلم سعادة أحمد عبد الرحمن العويس
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جهود مقدرة
لنادي الشارقة
لرياضات الدفاع
عن النفس

بقلم

سعادة عيىس هالل الحزامي
رئيس مجلس الشارقة

يســعدنا فــي مجلــس الشــارقة الريــايض التمــز والنجــاح
الــي تحققــه غالبيــة انديــة االمــارة الباســمة ،ويســعدني
عــى وجــه الخصــوص النقلــة النوعيــة الــي يعيشــها نــادي
الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس مــن خــال الجهــود
الــي يبذلهــا رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة النــادي بتطبيــق
الخطــة االســراتيجية المعتمــدة واالفــكار الــي تتواصــل بــن
فــرة واخــرى لتحقيــق نجاحــات متتاليــة وتعزيزهــا عــى الــدوام
للتطبيــق وبمــا يعــزز نجاحــات إمــارة الشــارقة الــي ترفــل بدعــم
ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس األعــى حاكــم الشــارقة «حفظــه
هللا».
يســعدني االســلوب الممــز الــذي تنتهجــه ادارة النــادي برئاســة
األخ أحمــد عبــد الرحمــن العويــس بنــر ثقافــة ممارســة رياضة
الدفــاع عــن النفــس والرتويــج للنــادي محليــا واقليميــا ودوليــا
وبمختلــف الجوانــب اضافــة اىل بحــث الكثــر مــن االفــكار
الناجحــة والقابلــة للتطبيــق عــى طاولــة الدراســة والتمحيــص
لتأخــذ دورهــا فــي دعــم مفهــوم أن تكــون الرياضــة إســلوب
مثــايل للحيــاة وبشــكل إحرتافــي ،وهــو األمــر الــذي انعكــس
بــدوره عــى أن يكــون وجهــة مهمــة فــي اإلمــارة الباســمة
لممارســة الرياضــة وخصوصــا بــن أبنــاء المناطــق الســكنية
القريبــة مــن فرعــه الثانــي المحــاذي لشــارع مليحــة فــي
الصناعيــة 18
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الفــوز بجائــزة الســعادة فــي مــكان العمــل إنجــاز مضــاف ويعين
لنــا الكثــر فــي مجلــس الشــارقة الريــايض لكونــه يعكــس مــدى
إهتمــام القيــادة الرشــيدة بدعــم ســعادة وايجابيــة االنســان
لمزيــد مــن النجــاح فــي حياتــه ونبــارك لهــم ذلــك خصوصــا وانــه
هــذه الجائــزة تدعــم فــي نفــس الوقــت اســتمرار النجــاح بنيــل
شــهادات االيــزو اضافــة اىل النجاحــات المتحققــة فــي الصــاالت
الرياضيــة والــي عززهــا النــادي بنيــل عــدد مــن الكــؤوس
والميداليــات الثمينــة كمــا ويســعدني أســتضافته للشــخصيات
الرياضيــة الدوليــة الــي تعمــل فــي رياضــات الدفــاع عــن
النفــس لالســتفادة مــن خرباتهــا وهــو مايعــد ترويجــا مضافــا
ونقطــة للتحــول مــن ممارســة الرياضــة كهوايــة اىل ممارســتها
االحرتافيــة كمــا ويســعدني ان النــادي لديــه مجلــة تصــدر كل
فــرة تعــزز اهميــة الجانــب االعالمــي فــي حيــاة الرياضيــن مــن
العبــن ومدربــن واداريــن وبرنامــج منصــة االبطــال المرئــي
وبرامــج أخــرى تمــز جهودهــم الهادفــة.
نتمــى لهــم المزيــد مــن العمــل والتقــدم فــي تحقيــق الرؤيــة
المشــركة لمجلــس الشــارقة الريــايض ومجلــس ادارة النــادي
وهللا الموفــق
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إقرأ في هذا العدد
كلمات خالد لسمو
الحاكم في الخمسني
سلطان قائد ملهم
جهود مقدرة  ...موضع اعزتازنا
تعزيز العالقات الدولية في 2022

نادينا رؤية وعطاء
أبطال الجوجيتسويحرزون كأس رئيس الدولة

بطالت النادي سعيدات في نادينا
إنرش في مجلتنا تستهوي القراء

نجاحات باهرة في الجوجيتسو
الروح العالية والتضحية وأهميتها

فرع النادي الجديد تحت المجهر
تواجدنا في المعرض األكرب عالميا

سعاتنا ترجمناها في مكان العمل
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تعزيز العالقات
الدولية هدفنا

في 2022

النــادي المجــاور لشــارع مليحة ومشــاهدته
لتدريبــات الالعبــن مفادهــا انــه يتوقــع
ان يكــون لهــذا النــادي شــأن ممــز فــي
المســتقبل لكنــه ســيحتاج اىل المزيــد مــن
االحتــكاك مــع االنديــة العالمية لكــي يعتاد
العبــوه عــى اجــواء المســابقات الدوليــة
والعالميــة وهــو ماعــزز ثقتنــا بتوجهاتنــا ان
العالقــات الدوليــة الــي نتطلــع لتمتينهــا
ستســاهم بشــكل ممــز مســتقبال.
وتماشــيا مــع ذلــك وتزامنــا مــع الكثــر
مــن المبــادرات الفاعلــة الــي قمنهــا
بهــا وفــي واجهتهــا مبــادرة «مرسعــات
 ”24واســتعدادا لمــا تنتظــر النــادي مــن
إســتحقاقات تنافســية مقبلــة بارشنــا بتعزيز
العالقــات الدوليــة للنــادي مــع مختلــف
الجهــات الرياضيــة فــي العالــم للمزيــد مــن
تبــادل الخــرات مــع دول العالــم المتقدمــة
فــي رياضــات الدفــاع عــن النفــس
لالســتفادة منهــا فــي تطويــر المــردود
العــام للنــادي
نتمــى أن تنعكــس هــذه التوجهــات عــى
خطــة العمــل المقبلــة للنــادي لنجاحــات
مرتقبــة مســتقبال وبمــا يســاهم بنجاحــات
رياضيــة اماراتيــة مقبلــة وهللا المســدد
والموفــق
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اولمبيــون..
مؤخــرا وتزامنــا مــع إســتضافة اإلمــارات
لبطولــة العالــم بالكاراتيــه كان فــي
ضيافتنــا رئيــس اإلتحــاد االســباني
للكاراتيــه مــع وفــد ضمــه وشــخصيات
رياضيــة عالميــة مــن المغــرب والواليــات
المتحــدة االمريكيــة وقبــل ذلــك ومــن
خــال الملتقيــات الدوليــة االفرتاضيــة كان
لقــاءات أخــرى مــع شــخصيات عالميــة مــن
ســويرسا وفيتنــام واســتونيا وجمهوريــة
مــر العربيــة والمملكة العربية الســعودية
ودول أخــرى بهــدف واحــد وهــو التعريــف
بنادينــا وطموحاتــه واالســتماع لالفــكار
المطروحــة مــن التجــارب العالميــة فــي
تعزيــز ثقافــة ممارســة االلعــاب الفرديــة
بكونهــا اقــر طريــق للفــوز بالميداليــات
الدوليــة واالولمبيــة منهــا بوقــت الحــق.
عندمــا زار النــادي البطــل االولمــي الشــيخ
احمــد بــن حــر ال مكتــوم قــال لنــا انــه
يتطلــع اىل ان يتخــرج االبطــال االولمبيــون
المقبلــون مــن هــذا النــادي ويقصــد بــه
نادينــا وذلــك بعــد مــا أطلــع عــى الكثــر
مــن جوانــب تنظيــم العمــل فــي النــادي
وبيئــة العمــل الهادئــة والتدريــب.
كمــا واعجبتــي عبــارة قالهــا الســيد
مورينيــو رئيــس االتحــاد االســباني للكاراتيــه
خــال زيارتــه للنــادي واطالعــه عــى فــرع

نعــز بمــا تــم التخطيــط لــه مــن برامــج
تطويريــة فــي نادينــا نــادي الشــارقة
لرياضــات الدفــاع عــن النفــس وتــم
تطبيقهــا عــى ارض الواقــع والعمــل بهــا
واعطانــا دافعــا للمزيــد مــن ذلــك خــال
الفــرة المقبلــة.
ونعــز بالمكاســب الممــزة اليت ســاهمت
بنقلــة نوعيــة بــارزة فــي مختلــف الجوانــب
وفقــا للتوجيهــات الكريمــة لصاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد
القاســمي عضــو المجلــس األعــى حاكــم
الشــارقة « حفظــه هللا « ،بالزتامــن مــع
رؤيــة مجلــس الشــارقة الريــايض لالرتقــاء
بمخرجــات العمــل فــي المؤسســات
الرياضيــة وبمــا يســاهم بتحقيــق التوجهات
الرســمية ويــروج لمكانــة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وإمــارة الشــارقة.
هدفنــا أن يكــون لنــادي الشــارقة لرياضــات
الدفــاع عــن النفــس مــكان مرمــوق ضمن
نخبــة االنديــة التخصصيــة الممــزة عــى
مســتوى العالــم وهــو هــدف إســراتيجي
نعمــل عليــه ونتطلــع لتحقيقــه بــإذن
هللا ،ونــرى ان اإلســتفادة مــن الخــرات
الدوليــة مــن أهــم العنــارص المؤديــة
للوصــول للهــدف المرتقــب متمثــا ببنــاء
جيــل ريــايض قــادر عــى المنافســة فــي
البطــوالت الدوليــة ومنهــم العبــون
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زيــارة رئيــس االتحــاد اإلســباني
للكاراتيــه والمكاســب المتحققــة

إســتقبل ســعادة أحمــد عبــد الرحمــن العويــس رئيــس مجلــس إدارة نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس ســعادة انتونيــو
دي مورينــو رئيــس االتحــاد االســباني للكاراتيــه والوفــد المرافــق لــه ،ورئيــس أكاديميــة  23الدوليــة للكاراتيــه إدريــس المنانــي وبطلــة
العالــم االمريكيــة أليســا وذلــك عــى هامــش اقامــة بطولــة العالــم للكاراتيــه ،وذلــك فــي مقــر النــادي فــي الصناعيــة  ،18وبحضــور
المهندســة هنــادي خليفــة الكابــوري المديــر التنفيــذي شــهر نوفمــر العــام  ،2021وحققــت الزيــارة عــدد مــن المكاســب المهمــة
وهــي كاألتــي:

1
2
3
4
5
6
7

9

اإلتفاق عىل التعاون المشرتك بني الجانبني وبما يساهم بتعزيز ممارسة الرياضة كاسلوب مثايل للحياة من
خالل رياضة الكاراتيه ووفقا لرؤية مجلس الشارقة الريايض.
تبادل األفكار والرؤى وبما يساهم بتطوير رياضة الكاراتيه في االمارة الباسمة بشكل عام وفي نادي الشارقة
لرياضات الدفاع عن النفس بشكل خاص.
االتفاق عىل تبادل اقامة المعسكرات التدريبية لالعيب المنتخبات االسبانية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن
النفس لالستفادة من البىن التحتية لكل من الجانبني.
استفادة النادي من الخربات المرتاكمة للكاراتيه في اسبانيا حيث ابدى رئيس االتحاد االسباني استعداده
لتقديم كل ماهو متاح في سبيل دعم تطور الكاراتيه في النادي
الرتويج لمكانة النادي دوليا من خالل اطالع الضيف عىل رؤية النادي وانجازاته واهدافه بكونه ناديا تخصصيا
يتطلع لتحقيق افضل االنجازات والوصول لمنصات التتويج الدولية
دعوة رئيس االتحاد االسباني ورئيس اكاديمية  23للمشاركة المستقبلية في الملتقيات اليت سينظمها نادي
الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
بحثت المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي مع بطلة العالم االمريكية أليسا دعم ممارسة
المرأة للكاراتيه في النادي وكيفية تطورها وفقا للممارسات الرياضية الحديثة.

Our Magazine

Edition 09

الشارقة لرياضات
الدفاع عن النفس
رؤية وعطاء

انوجــد نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس
بموجــب توجيــه ســامي لســيدي صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
المجلــس االعــى حاكــم الشــارقة «حفظــه هللا « قبــل
نحــو ســتة ســنوات بهــدف بنــاء بيئــة رياضيــة أمنــة توفــر
لألبنــاء فرصــة ممارســة الرياضــة كإســلوب يعــزز الثقــة
فــي النفــس ويمهــد لحيــاة ترفــل بالســعادة واإليجابيــة
وتســاهم أن يكــون أبنائنــا وبناتنــا بعيديــن كل البعــد
عــن االمــور الســلبية الــي قــد تصــادف الجيــل الحــايل
واألجيــال القادمــة وأن يكــون النــادي إضافــة قويــة
لألنديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي
اإلمــارة الباســمة شــارقة العطــاء والتمــز فــي األلعاب
الفرديــة بكونهــا الطريــق األقــر للفــوز بالميداليــات
.الدوليــة واألولمبيــة
وانطالقــا مــن هــذه المعطيــات والتوجيهــات الســامية
الــي وجهنــا ســموه بهــا فــي الكثــر مــن المناســبات
بــأن يكــون النــادي بيئــة تحفــظ االبنــاء بمقولتــه
الكريمــة « أبنائــي وبأحفظهــم» وتزامنــا مــع الدعــم
الالمحــدود الــذي يحظــى بــه نادينــا انطلــق العمــل
نحــو ان يصبــح النــادي احــد افضــل االنديــة التخصصيــة
عــى مســتوى العالــم وأن ينهــض النــادي برياضــات
الجوجيتســو والكاراتيــه والتايكوانــدو والجــودو وان
يكــون جامعــا بــن الثقافــة والرياضــة والتواصــل
المجتمعــي ومنطلقــا لتحقيــق االنجــازات الــي تليــق
باســم اإلمــارة الباســمة فــي وســط االنديــة المحليــة
.والجهــات الرياضيــة العربيــة والعالميــة
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بقلم سعادة عيل عبيد الحمودي
ارسة النــادي وماتــزال تعمــل وفقــا لخطــة اســراتيجية تــم اعتمادهــا
انطالقــا مــن توجيهــات ســمو الحاكــم حفظــه هللا ويأتــي فــي
واجهتهــا اضافــة اىل توفــر بيئــة رياضيــة وثقافيــة ممزيتــن ان يكــون
النــادي واجهــة لصناعــة الرياضيــن المتمزييــن واالبطــال القادريــن
عــى الوصــول لمنصــات التتويــج الدوليــة وان يكــون النــادي رافــدا
للمنتخبــات الوطنيــة وداعمــا للعائلــة الكريمــة لدعــم مســاعيها بتطويــر
شــخصية ابناءهــا وتعزيــز ثقــة الالعبــن بأنفســهم إنهــم قــادرون
عــى قهــر المســتحيل وتحقيــق افضــل االنجــازات وهــو االمــر الــذي
ســاهم بتناغــم رؤيتنــا فــي مجلــس إدارة النــادي واإلدارة التنفيذيــة
وتطلعــات كل العــب والعبــة وموظــف ومــدرب وجميــع المنتســبني
مــع توجيهــات مجلــس الشــارقة الريــايض وقــاد ذلــك لقفــزات متتاليــة
فــي تحقيــق المكاســب وخصوصــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة
حيــث اصبــح نادينــا اول نــادي اماراتــي يفــوز بجائــزة الســعادة فــي
مــكان العمــل ومــن االوائــل بنيــل شــهادات االيــزو إضافــة اىل التمــز
.مــن النســخة االوىل للمشــاركة فــي جائــزة التمــز
مــن المؤكــد إننــا مانــزال فــي بدايــة الطريــق لكننــا جنينــا الكثــر مــن
المكاســب بشــكل مبكــر عندمــا تمــز العبــو النــادي والعباتــه عــى
المســتويني المحــي والــدويل واصبــح لنادينــا اســم ممــز حيثمــا كانــت
التجمعــات والبطــوالت ذات الصلــة برياضــات الدفــاع عــن النفــس ،وقــد
اســهم كل ذلــك اىل ان يرتفــع ســقف الطمــوح والتطلعــات انطالقــا
مــن االساســات نحــو مســتقبل يبــر بالخــر ومــا زال أمامنــا الكثــر وهللا
ويل التوفيــق
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نحن أبطال كأس نائب
رئيس الدولة للناشئني

كأس رئيس الدولة
بالجوجيتسو للناشئني
واألنسات يزين اإلمارة
الباسمة

واصــل أبطــال وبطــات نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس بالجوجيتســو تحقيــق االنجــازات
التأريخيــة لمختلــف األعمــار والمســتويات ،ممــا يعكــس القاعــدة الشــعبية الممــزة للجوجيتســو
.فــي أوســاط النــادي وخصوصــا مــع زيــادة عــدد الالعبــن والالعبــات الملتحقــن فــي النــادي
وتــوج األبطــال والبطــات مشــاركاتهم وجهودهــم بتحقيــق كأس رئيــس الدولــة بالجوجيتســو
للناشــئني تحــت عمــر  16ســنة وكأس رئيــس الدولــة للســيدات تحــت عمــر  18ســنة إضافــة اىل كأس
المركــز الثالــث فــي بطولــة فــوق  18ســنة للســيدات إضافــة اىل كأس المركــز األول فــي بطولــة
كأس نائــب رئيــس الدولــة بالجوجيتســو للناشــئني ،والــي تعتــر ضمــن أبــرز البطــوالت الــي ينظمهــا
.إتحــاد الجوجيتســو عــى مســتوى البطــوالت الــي تنظــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ويأتــي فــوز أبنــاء وبنــات النــادي بهــذه الكــؤوس التأريخيــة إمتــدادا لالنتصــارات الــي حققوهــا فــي
مختلــف البطــوالت الــي شــاركوا فيهــا ويأتــي فــي واجهتهــا بطولــة أبوظــي العالميــة لمحرتفــي
.الجوجيتســو وبطــوالت العالــم ممــا يعكــس مكانــة الجوجيتســو فــي النــادي

11

Our Magazine

Edition 09

ثقافة رياضية

بقلم المدرب عيل علوي

لنتعرف عىل رياضة
البومسا ...

البومســا هــي إحــدى تخصصــات رياضــة التايكوانــدو وهــي رياضــة جميلــة تمنــح
ممارســيها الثقــة بالنفــس وتزيــد مــن الرتكــز العــايل وامــور اخــرى ذات صلــة بهــا.
لقــد أثبتــت التجــارب العالميــة الرياضيــة فــي التايكوانــدو ان ممارســة االوالد والبنــات للبومســا
بشــكل مبكــر تمهيــدا لممارســة رياضــة التايكوانــدو بشــكل موســع تعــد مــن االولويــات
الرئيســية لبنــاء شــخصية العــب التايكوانــدو المتمــزة والقابلــة عــى التطــور فــي المســتقبل.
البومســا هــي رياضــة تســلط الضــوء عــى تخيــل قتــال وهمــي مــع خصــم واحــد او اكــر خــال
فــرة زمنيــة معينــة باســتخدام االيــدي واالرجــل مــن خــال إيقــاع وأداء متناســق مــن حيــث الرسعــة
والهــدوء وتشــمل هــذه الحــركات رضبــات وتصديــات وخطــوات وحــركات باتجــاه المنافــس الوهمــي
وذلــك لتنميــة قــدرات الالعــب واإلســتفادة مــن هــذه الحــركات أثنــاء القتــال ســواء فــي المباريــات
اوغريهــا.
عالميــا اخــذت البومســا فــي وقتنــا الحــارض اهتمامــا عاليــا مــن مدربــي االكاديميــات
واالنديــة الحتمــال دخولهــا فــي اولمبيــاد باريــس  2024او فــي االولمبيــاد الــذي
يليــه ممــا يجعــل مــن البومســا وجهــة مقبلــة للكثــر مــن العــي التايكوانــدو.
وفــي ســياق متصــل اكــدت عــدد مــن الدراســات العالميــة االخــرى ان
العــب البومســا المتمــز فــي تخصصــه يكــون متمــزا فــي دراســته
ومنضبطــا فــي مجتمعــه العائــي ويتمتــع بذهــن عــايل خــال مختلــف
الممارســات ،لذلــك ينصــح خــراء التايكوانــدو االوالد والبنــات بشــكل
عــام ومــن صغــار الســن عــى وجــه التحديــد عــى ممارســة البومســا
كخطــوة اوىل قبــل الدخــول فــي التايكوانــدو لكونهــا تعتــر اســاس
ممارســة التايكوانــدو وايضــا لكونهــا تخلــو مــن االحتــكاك البدنــي.
يحتــاج ممــاريس هــذا التخصــص الريــايض فــي التايكوانــدو للوصــول
اىل الحــزام االســود دان واحــد ان يتقــن الحــركات القتاليــة مــن 1اىل8
درجــات وهــي ليســت صعبــة عــى الالعــب الــذي يواظــب عــى
التمرينــات ممــا يجعلــه متمكنــا دائمــا.

خاتمة
يتمتــع العــي نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن
النفــس بالبومســا بدعــم مجلــس ادارة النــادي ومتابعــة
مــرف التايكوانــدو ســعادة طــارق جمعــة الســويدي
ممــا جعــل الفريــق فــي واجهــة الممزييــن فــي النــادي
حيــث يمتلــك فــي صفوفــه عــدد ممــز مــن العــي
البومســا قــادت العــي الفريــق اىل نيــل نحــو  50ميداليــة
ملونــة فــي مختلــف البطــوالت اضافــة اىل الفــوز بــكأس
المركــز الثانــي فــي بطولــة االمــارات عــن بعــد ومراكــز
متقدمــة فــي باقــي البطــوالت.
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عــزز العــي والعبــات نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس موســمه الريــايض بنجــاح متمــز تحقــق خــال المشــاركة
فــي بطولــة ابوظــي العالميــة لمحرتفــي الجوجينســو الــي اقيمــت فــي قاعــة ارينــا فــي العاصمــة ابوظــي بمشــاركة
قياســية مــن مختلــف دول العالــم وتنوعــت نجاحــات النــادي مــن خــال الفــوز بالميداليــات الملونــة والمراكــز المتقدمــة
:اضافــة اىل االداء المتمــز الــذي نــال إعجــاب المتابعــن والمراقبــن وفيمــا يــي ملخــص البــرز االنجــازات المتحققــة

المركز الثالث فئة الناشئني (الصغار) من اجمايل عدد  84فريق
 °المركز الخامس فئة الناشئات( الصغار ) من اجمايل عدد  47فريق
 °المركز الرابع فئة االساتذة من اجمايل عدد  182فريق
 °المركز الثامن فئة المحرتفني من اجمايل عدد  181فريق

 °ميداليات ملونة ()67
 °ميداليات ذهبية ()16
 °ميداليات فضية ()27
 ° °ميداليات برونزية ()24
إنجازات مممزية

حصــل العــب نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس جاســم عبــد هللا الحوســي عــى لقــب افضــل العــب فــي الدولــة
فــي فئــة تحــت  16ســنة وتــم تكريمــه مــن قبــل ســعادة عبــد المنعــم الهاشــمي نائــب رئيــس االتحــاد الــدويل ورئيــس
االتحاديــن االســيوي واالماراتــي للجوجيتســو تقديــرا للنتائــج المتمــزة الــي حققهــا وهــي فــوزه
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التايكواندو
شهد نقلة
نوعية نعزت
بها

طارق السويدي

وصــف ســعادة طــارق جمعــة الســويدي عضــو
مجلــس إدارة نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن
النفــس ومــرف رياضــي التايكوانــدو والجــودو
إن المــردود الفــي والمعنــوي الــذي طــرأ عــى فــرق
التايكوانــدو فــي النــادي يبعــث عــى اإلرتيــاح الكبــر فــي
أوســاط رياضــة التايكوانــدو فــي اإلمــارات وفــي النــادي
ومختلــف الجوانــب ذات الصلــة ،ونحــن ســعداء لمالمســة
النتائــج الواقعيــة المســتهدفة مــن خطــة النــادي فــي
تطويــر رياضاتــه ومنهــا التايكوانــدو ،ومــن المؤكــد إن
حصــاد الميداليــات مهــم جــدا فــي الرياضــة بشــكل عــام،
وإدارة النــادي تســعى لذلــك والالعبــن ومدربيهــم تواقــن
لذلــك لكنــه ليــس كل يشء فــي نادينــا ،تزامنــا مــع الخطــة
اإلســرتايجية للنــادي الــي تركــز عــى توفــر بيئــة رياضيــة
مثاليــة ليمارســو الرياضــة كإســلوب للحيــاة ولنســاهم معــا
بحفــظ األبنــاء ،وقــد ســاهم هــذا التوجــه فــي العمــل
التدريــي أن يتطــور فكــر المدربــن إثنــاء تقديمهــم للوحــدات
التدريبيــة ليمزجــوا بــن التدريــب الريــايض المعتــاد وتطويــر
الطمــوح وعــى هامــش ذلــك تعزيــز ثقافــة الفــوز ،وإنطالقــا
مــن ذلــك صربنــا ولــم نســتعجل ليكــر الصغــار ويصبحــوا
ناشــئني وناشــئات ومــن ثــم بعــد ذلــك شــباب وشــابات ،وبذلــك
نكــون قــد نجحنــا بالحفــاظ عــى الالعبــن والالعبــات للبقــاء
فــي صفــوف فرقهــم واإلســتمرار بمارســة التايكوانــدو،
وهــذا يعــد مــن أهــم اإلمــور الــي تعــد أساســية بالحفــاظ
.عــى منتســي النــادي
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إن هدفنــا االســايس االول دائمــا هــو توفــر بيئــة مثاليــة للرياضيــن
ليمارســو الرياضــة وهــذه البيئــة تعتمــد عــى عنــارص تــم توفريهــا بشــكل
مبكــر وتخضــع بإســتمرار للتحديــث وفقــا لرؤيــة مجلــس الشــارقة الريايض
وتماشــيا مــع المواصفــات العالميــة وتعزيزهــا بــكل ماهــو جديــد وهي
التقتــر عــى المعــدات بــل كل مايتصــل برياضــات الدفــاع عــن النفــس
ويســاهم بتعزيــز ثقــة الريــايض ومدربيــه واالداريــن بقدرتهــم عــى النجاح
والوصــول لمختلــف منصــات التتويــج محليــا ودوليــا ومــن جملــة ماتــم
العمــل بــه فــي هــذا الجانــب عــى ســبيل المثــال دعــم الجانــب العلمــي
لهــم مــن خــال تنظيــم ملتقيــات دوليــة بمشــاركة خــراء رياضيــن
وفــي جانــب الخــرة تــم عمــل لقــاءات مــع العبــن أبطــال مــن أصحــاب
اإلنجــازات العالميــة ،لنكســب الكثــر مــن النتائــج الــي نعــز بهــا دائمــا،
وإنطالقــا مــن رؤيتنــا وبالتعــاون مــع إدارة التدريــب الريــايض فــي النــادي
عملنــا عــى البحــث عــن االســباب الــي قــادت لعــدم الفــوز ومعالجتهــا
وترجمتهــا لتصبــح إنجــازات وقــد كان ذلــك واضحــا فــي بطولــة الصداقــة
اإلماراتيــة الكوريــة لذلــك نجحنــا بالحفــاظ عــى العــي النــادي ليســتمروا
مــع الفريــق فــي الحــارض والمســتقبل وماضــون بتحســن خطــط النــادي
لمزيــد مــن المكاســب الرتبويــة والرياضيــة
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وجــدت الفرصــة متاحــة يل فــي هــذا العــدد ان اكتــب مقــاال اليركــز
كثــرا عــى الجوجيتســو كمــا تــم ذلــك فــي االعــداد الماضيــة
لكونــي ابــن اللعبــة منــذ الصغــر وحــى اليــوم مرشفــا عليهــا
فــي النــادي خصوصــا وان جميــع رياضاتنــا اصبحــت فــي الواجهــة
بتمزيهــا ومكاســبها وتصاعدهــا بالعطــاء والنتائــج االيجابيــة لذلــك
فــإن هــذا المقــال الينــدرج ضمــن الســعي لنــر ثقافــة رياضــات
الدفــاع عــن النفــس تحديــدا ولكــن للكشــف عــن المكاســب
الــي تحققــت فعــا فــي ربــوع النــادي واألرسة والمجتمــع.
المكاســب فعــا كثــرة ومــن أبرزهــا إنهــا أختــرت الزمــن عــى
أوليــاء اإلمــور فــي توجيــه أبنائهــم وبناتهــم عــى الطريــق الصحيــح
بــأن تكــون الرياضــة إســلوب حيــاة مهــم بعــد ان أصبــح الكثــر منهــم
منتســبني للنــادي ومــن مختلــف المناطــق الســكانية فــي اإلمــارة
الباســمة ،وهــذه المــرة رياضيــون طامحــون للفــوز ويرفعــون
شــعار الحلــم االولمــي ومتطلعــون لمنصــات التتويــج الدوليــة.
نعــز إن مكاســبنا أكــر مــن كونهــا ميداليــات بقــدر كونهــا
ثوابــت عمــل صالحــة لجميــع الظــروف واألوقــات وهــو
ماعكســه النــادي خــال جائحــة كورونــا والــي كانــت مفعمــة
بميداليــات المســابقات والتدريــب عــن بعــد والملتقيــات.
لقــد كانــت البدايــة مــن اإلمــارة الباســمة بإستكشــاف الكثــر
مــن المواهــب الممــزة الــي وجدتهــا نفســها بقــوة فــي
البطــوالت المحليــة الــي اقيمــت فــي العاصمــة أبوظــي
والشــارقة ودبــي والفجــرة وأحــرزت فيهــا الميداليــات
قبــل أن تتوجــه للبطــوالت الدوليــة وتحــرز الميداليــات
الملونــة الــي بحــد ذاتــه تكشــف ســلم التطــور والتمــز.
قرابــة  500ميداليــة ملونــة فــي الجوجيتســو فــي عــام واحــد
والفــوز بثالثــة بطــوالت اثنــان منهــا المركــز االول وأخــرى فــي
المركــز الثانــي وميداليــات والعبــن ينظمــون للمنتخبــات الوطنيــة
فــي التايكوانــدو ونقلــة نوعيــة ممــزة فــي الجــودو والعبــن
يدخلــون التصنيــف الــدويل ومشــاركة مهمــة فــي الربيمــر ليــغ
اضافــة اىل قرابــة  200ميداليــة فــي الكاراتيــه،
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بقلم

سعادة خالد إبراهيم الناخي
لــم تأتــي كل هــذه المكاســب مــن فــراغ بــل هــي حصيلــة
رعايــة ومتابعــة مجلــس إدارة النــادي الــي تعكــس رؤيــة
مجلــس الشــارقة الريــايض وجهــود ممــزة الدارة التدريــب
الريــايض وأوليــاء اإلمــور الكــرام والالعبــون والالعبــات الذيــن
إجتهــدو مــن أجــل التمــز مــن خــال التمرينــات والحــرص عــى
المشــاركات اإليجابيــة واالجــواء االيجابيــة الــي وفرتهــا ادارة
الخدمــات المســاندة وهــو مــا أســفر عــن مكاســب نعــز بهــا.
ثقتنــا عاليــة إنهــا البدايــة وإن الكثــر مايــزال فــي الطريــق
ليحققــه منتســبوا النــادي وثقتنــا هــي ترجمــة صادقــة
لثقتهــم بأنفســهم إنهــم قــادرون عــى أن يكونــوا أبطــاال
اليــوم وفــي المســتقبل ،ومــن المؤكــد إننــا لــن نقــف عنــد
نقطــة بــل ســنذهب بعيــدا لتعزيــز النجــاح بنجاحــات أخــرى.
ومــن هنــا أتوجــه بكلمــات قليلــة للقــراء وللرياضيــن وأوليــاء
أمورهــم مفادهــا إن التمســك بممارســة الرياضــة رضورة
مجتمعيــة مهمــة لكونهــا ستســاهم ببنــاء هويــة ممــزة
وصحــة مســتدامة ومكانــة ممــزة وكل ذلــك ســينصب بنجــاح
مرتقــب لنادينــا نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس
الــذي يهــدف ألن يكــون واجهــة إماراتيــة ممــزة فــي الرياضــات
التخصصيــة وصــوال لألولمبيــاد  ...وهللا ويل التوفيــق
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بقلم

سعادة محمد عبد هللا بورحيمة

افــرزت المرحلــة الماضيــة مــن عمــر النــادي عــن
مكاســب عديــدة تعــز بهــا ارستــه الرياضيــة ،فــي
مختلــف الجوانــب ومنهــا انــه اصبــح مقصــدا
رئيســيا فــي االمــارة الباســمة امــارة الشــارقة
لممارســة رياضــات الدفــاع عــن النفــس ،بفضــل
الزيــادة فــي عــدد المنظمــن لصفوفــه قياســا
باالنجــازات المتحققــة بينمــا كان النــادي يبحــث
فــي الســابق عــن الســبل والوســائل الــي
تمكنــه مــن الرتويــج لنفســه لضــم اكــر عــدد
ممكــن مــن الرياضيــن.
ولــم يكــن ذلــك ليتحقــق لــوال الخطــط الرصينــة
الــي اعتمدهــا مجلــس ادارة النــادي واالدارة
التنفيذيــة ممــا مهــد لنــر ثقافــة ممارســة
رياضــات الدفــاع عــن النفــس وفقــا لرؤيــة
مجلــس الشــارقة الريــايض وبدقــة عاليــة
تضمنــت عنــارص علميــة واجتماعيــة ورياضيــة.
وانطالقــا مــن ذلــك نعــز بأننــا وضعنــا قدمنــا
عــى الطريــق الــذي يــؤدي اىل خدمــة رشيحــة
كبــرة مــن ابنــاء مجتمــع االمــارات بالحــث عــى
ان تكــون الرياضــة اســلوب مثــايل للحيــاة وان
تكــون ســندا لهــم فــي حياتهــم العمليــة وهــو
مايمكــن ان نعــده نجاحــا وتمــزا الرسة النــادي.
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مهمــة بنــاء فــرق النــادي والحفــاظ عــى الالعبــن ليســتمروا بممارســة الرياضة
دون توقــف او الشــعور بالملــل او االبتعــاد عنهــا ليســت مهمــة ســهلة لــوال
رؤيــة مجلــس إدارة النــادي ومتابعــة االدارة التنفيذيــة بتعزيــز جهــود اداراتــه
ولجانــه بالحفــاظ عــى كل خطــوة يخطوهــا النــادي اىل االمــام.
وانطالقــا مــن هــذا الــيء نثــي عــى دعــم اوليــاء االمــور الكــرام للجهــود
الــي تبــذل فــي النــادي الن يواصــل ابنائهــم وبناتهــم ممارســة الرياضــة
واالرتقــاء بمســتوياتهم خصوصــا وان رياضــات الدفــاع عــن النفــس الــي تعــد
مــن اهــم الرياضــات الفرديــة تعتــر االقــرب للفــوز بالميداليــات الدوليــة او
الميداليــات االولمبيــة ممــا يدعونــا دائمــا للمزيــد مــن التعــاون المشــرك بــن
العائلــة والنــادي والمدرســة وجميــع الجهــات الداعمــة والمســاندة للوصــول
للهــدف االســمى وهــو حفــظ االبنــاء وتطويــر مســتوياتهم الذهنيــة والبدنيــة
والفنيــة والثقافيــة وانطالقــا مــن نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن
النفــس.
ان اصــدق دليــل لمــا ســبق مــن الحديــث النقلــة النوعيــة الممــزة بالنتائــج الــي
حققهــا فريــق الجوجيتســو واالقبــال الكبــر عــى ممارســة الجــودو ونيــل عــدد
مــن العــي الكاراتيــه للتصنيــف الــدويل ،بينمــا تمكــن العــي العــي التايكواندو
مــن الفــوز بأكــر مــن مركــز أول.
أخــرا فإننــا مقبلــون عــى مرحلــة أكــر أهميــة بالحفــاظ عــى ماتــم انجــازه فــي
الكثــر مــن الجوانــب المهمــة واألهــم مواصلــة العمل بــذات المواصفــات اليت
وضعــت النــادي فــي مصــاف االنديــة التخصصيــة الممــزة عــى المســتويني
المحــي والــدويل ومــن هللا التوفيق
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تعرف عىل
الكاتا في الجودو
بقلم إسالم عبد الفتاح

المدير الفين

يتبــادر اىل الذهــن دائمــا مصطلــح “الكاتــا” خــال ممارســة
رياضــات الدفــاع عــن النفــس وللتعــرف عــى ذلــك فهــي
أحــد أركان رياضــة الجــودو الرئيســية وتتكــون مــن مجموعــة
ً
تاريخيــا ويتــم
واســعة مــن التقنيــات والمهــارات المثبتــة
تنفيذهــا بطريقــة دقيقــة فــي تناغــم مــع الالعــب األخــر.
توجــب الكاتــا عــى أن يكــون األداء فــي إنضبــاط كامــل
ويجــب أن يتحقــق التعبــر الصــادق عــن الحركــة القتاليــة
وااللــزام العقــي والبدنــي الكامــل للرياضيــن حيــث أن
الكاتــا هــي أداة لالســتقرار والثبــات ،وهــي حلقــة وصــل
بــن جميــع الرياضيــن الجــدد والســابقني بغــض التظــر عــن
التحديثــات الــي طالــت اللعبــة لكونهــا تحافــظ عــى الهيــكل
األســايس للجــودو.
تعريــف الكاتــا المبســط هوعبــارة عــن تماريــن تقنيــة
تقليديــة موجــودة فــي معظــم فنــون رياضــات الدفــاع عــن
النفــس ،وتشــكل طــرق التدريــب هــذه األســاس لرياضــة
الجــودو التقليديــة ،وتفــرض الكاتــا عــى ممارســيها التحــي
بــروح االنضبــاط وتســلط الضــوء عــى امكانيــات العــب
الجــودو المهاريــة والبدنيــة وتتألــف مــن  8أنــواع رئيســية،
حيــث تتمــز كل كاتــا بمجموعــة مــن المهــارات الــي تمزيهــا
عــن األخــرى ومنهــا مهــارات الرمــي األساســية واخــرى
تتمــز بفنــون اللعــب األريض واخــرى تتمــز بفنــون الدفــاع
عــن النفــس وأخــرى تتمــز بتعليــم كيفيــة الدفــاع والهجــوم
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مكسيـم

يفوز بذهبية

الماسرتز بالجوجيتسو
أحــرز العــب نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس ومــدرب
فريــق الجــودو الــرويس ماكســيم كالينشــيف الميداليــة الذهبيــة فــي
الماســرز خــال بطولــة ابوظــي العالميــة لمحرتفــي الجوجيتســو
 ،2021فــي وزن  77كيلوغــرام ،بعــد الفــوز فــي ثالثــة مباريــات وحظــي
بتتويــج ضيــف البطولــة رئيــس دولــة الربازيــل جايــر بولســانورو ،وهــي
ثانــي ميداليــة فــي بطولــة العالــم بعــد فضيــة العــام .2020
وقــال مكســيم :هــذا الفــوز مهــم بالنســبة يل ولتأريخــي الريــايض
كمــا وانــه يعــد قــدوة لالعــي النــادي ان الالعــب قــادر عــى الفــوز اذا
ماتمتــع بــاالرصار والعزيمــة وان العمــر مجــرد رقــم مؤكــدا ان رعايــة
ودعــم ارسة النــادي ســاهمت بتحقيــق هــذا االنجــاز ومقدمــا شــكره
للمديــر الفــي للجــودو اســام عبــد الفتــاح الــذي شــجعين عــى اتخــاذ
هــذه الخطــوة لكونهــا اســهمت بدافــع معنــوي مهــم لجميــع العــي
النــادي ،كمــا وأعــز إنــي أول العــب مــن النــادي بفئــة الماســرز يحــرز
الميداليــة الذهبيــة.
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لماذا نصدر “مجلتنا”

ومن نستهدف بها
بقلم سعادة عيل عبيد الحمودي

نعــز اننــا نــادي عمــزه المبــارك لــم يتجــاوز الســتة ســنوات ولدينــا إصــدار
ثقافــي ريــايض يصــدر مــن قســم االعــام فــي ادارة االتصــال للنــادي
واالعــزاز بذلــك هــو أمــر طبيعــي لكونــه يضيــف مكانــة جديــدة لنــادي
الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس بــن أنديــة اإلمــارة الباســمة
وأنديــة الدولــة بــل أنديــة الوطــن العربــي والعالــم أقلهــا مقارنــة مــع
.األنديــة التخصصيــة
ونعــود للســؤال المطــروح أعــى المقــال لمــاذا نصــدر كل ثالثــة شــهور
مجلــة ناطقــة باللغــة العربيــة وبينهمــا مجلة باللغــة االنجلزيية ومســتقبال
ربمــا بلغــات أخــرى والجــواب إن مهمــة نــر ثقافــة رياضــات الدفــاع عــن
النفــس التعتمــد عــى الدعــوة لممارســة الرياضــة باالســلوب المعتــاد بــل
اىل وســائل اخــرى تجعــل مــن ممارســة الرياضــة وعــر رياضــات الدفــاع
عــن النفــس وجهــة مطلوبــة بالتــايل البــد أن نــرح ونوضــح الهــدف
مــن هــذه الرياضــات وكيــف إنهــا تعــزز الثقــة بالنفــس وكيــف تعــزز مــن
الرتكــز وكيــف تقــود اىل مســتقبل باهــر يزتامــن مــع الرياضــة
مجلتنــا» ترســل رســالة ألوليــاء األمــور والمراقبــن والجهــات المجتمعيــة
فــي االمــارة الباســمة نــرح مــن خاللهــا ( مــن نحــن وماهــي رياضــات
الدفــاع عــن النفــس) ومجلتنــا وســيلة إلســعاد منتســي النــادي جميعــا
عندمــا يشــاهدون صورهــم واســمائهم منشــورة عــى صفحاتهــا
ومجلتنــا إســتثمار لهــدف أن تكــون الرياضــة إســلوب حيــاة نختــر مــن
خــال المواضيــع والتقاريــر المنشــورة فيهــا الطريــق نحــو ثقــة ابنــاء
المجتمــع لالنخــراط بممارســة هــذه الرياضــات الجميلــة وتعــزز الــرأي
الســائد إن االلعــاب الفرديــة الطريــق األقــر للوصــول لمنصــات التتويــج
الدوليــة ،ومــن خــال مجلتنــا تســلط الضــوء عــى النجاحــات المتحققــة
فــي الجانــب التنافــي ومــن خاللهــا نعــزز التعــاون المشــرك بيننــا وبــن
الكثــر مــن الجهــات الفاعلــة الــي تعمــل دون أن تحظــى باإلعــام
الهــادف ومــن خاللهــا أيضــا إســتقطبنا العديــد مــن األقــام الممــزة
لتكتــب فــي مجلتنــا ونقــرأ لهــم لكــي نســتفاد ويســتفاد معنــا مــن يقــرأ،
والفوائــد عديــدة اليمكــن أن تحــر فــي مقــال

أخــرا معلومــة ربمــا اليعلمهــا الكثــرون مــن مرتــادي النــادي أو مــن قــراء « مجلتنــا» ان كادر بســيط اليتعــدى عــدده أصابــع اليــد الواحــدة
مــن منتســي النــادي هــم مــن يحــررون ويصممــون ويصــورون ويخرجــون وينــرون هــذه المجلــة وليــس مــن رشكــة اعالميــة كمــا ورد
لمســامعنا تقــوم بهــذا المنتــج الثقافــي الريــايض بقــدر الرعايــة والتقديــر الــذي يحظــى بــه فريــق عملنــا مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة
.النــادي مبــارشة مــن رئيســه ســعادة األخ أحمــد عبــد الرحمــن العويــس واألعضــاء
وقبــل أن نختــم هــذا المقــال نتمــى أن تكــون « مجلتنــا» راقــت لكــم ونتمــى أن تصلنــا ردود فعلكــم لكــي نواصــل تطويرهــا لندعــم معــا
.أبنائنــا ونؤيــد العالقــة اإليجابيــة مــع متابعينــا وهللا ويل التوفيــق
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بقلم:

المهندسة هنادي خليفة الكابوري
اســهم فــوز نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس بجائــزة
الســعادة فــي مــكان العمــل والــي حظــي بهــا نادينــا مؤخــرا
اضافــة اىل نيــل النــادي جائزتــن مــن جوائــز التمــز الــي ينظمهــا
مجلــس الشــارقة الريــايض وهــي فــي معيــار اإلدارة الفنيــة
ورعايــة الالعبــن عــى مســتوى األنديــة التخصصيــة ،وفــي فئــة
معيــار القيــادة االســراتيجية فــي وقــت ســابق ،كمــا ويمكننــا
ان نعتــر نيــل شــهادة االيــزو فــي االدارة المتكاملــة والحفــاظ
عليهــا وتجديــد العمــل بهــا جائــزة مهمــة التقــل عــن ســواها.
لقــد ســاهمت كل هــذه الجوائــز بإحــداث نقلــة نوعيــة نحــو
االفضــل فــي مجــال العمــل االداري فــي النــادي يعكــس صحــة
النهــج الــذي يتــم اتباعــه فــي العمــل االداري عموما وفــي االدارة
الرياضيــة بشــكل خــاص ممــا يعــد امــرا فــي غايــة االهميــة اضــاف
عنــرا جديــدا فــي مكاســب النجــاح الــي يواصــل النــادي تحقيقها
فــي جميــع الجوانــب والمفاصــل الحيويــة لكونهــا تعكــس رؤيــة
مجلــس الشــارقة الريــايض وإشــادة يتطلــع لهــا فريــق العمــل
تقديــرا لجهودهــم فــي تنفيذ الخطــة االســراتيجية للنــادي امتدادا
لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
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وممــا يســعدنا ان هــذه الجوائــز تحققــت بفضــل
جهــود جبــارة لمنتســي النــادي ممــا يعــد انصافــا
لهــم وتعزيــزا للثقــة للمزيــد مــن العمــل االيجابــي
وافشــاءا اخــرا للســعادة والتمــز فــي صفــوف النــادي.
لقــد لمســنا مــن خــال الفــوز بهــذه الجوائــز والــي نتطلــع
لتعزيزهــا بجوائــز اخــرى انهــا لعبــت دورا هامــا فــي االرتقــاء
بالعمــل االداري نحــو االفضــل ولــم يقتــر ذلــك عــى منتســي
النــادي بــل طالــت الجهــات المتعاونــة مــع النــادي وأوليــاء
االمــور ايضــا مــن خــال ســهولة التواصــل وتقديــم الدعــم بــكل
اشــكاله ،وليــس هــذا فقــط بــل ان الفــوز بالجوائــز عــزز الثقــة
فــي العمــل االداري لجميــع موظفــي النــادي معــززا لمــؤرش
االنجــاز بشــكل ممــز ،وممــا يســعدنا ان الفــوز بهــذه الجوائــز
واثــر ذلــك فــي تطــور االدارة الرياضيــة تحقــق مــن خــال منافســة
قويــة مــع مختلــف الجهــات ممــا يعطــي حافــزا اكــر للفــوز
بجوائــز اخــرى فــي المســتقبل مادامــت مؤثــرة بشــكل كبــر.
لقــد ســاعدنا الفــوز بالجوائــز والتطــور فــي العمــل االداري
الريــايض اىل ان نتعــرف عــى نقــاط القــوة والضعــف
الموجــودة فــي مناحــي العمــل ممــا ولــد لدينــا رغبــة فــي
البحــث عــن االفضــل وهــو الهــدف االســمى مــن كل ذلــك
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عبد العزيز الحمادي
ادارة التدريب الريايض حريصة
عىل تعزيز النتائج المتحققة

يعــز نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن
النفــس بالنجاحــات الــي تحققــت خــال الفــرة
الماضيــة فنيــا واداريــا وانجــازا ،ممــا يعكــس
خطتــه االســراتيجية الهادفــة للتمــز والتفــوق
والنجــاح.
وفــي هــذا الســياق قــدم عبــد العزيــز محمــد
الحمــادي شــكره لمجلــس ادارة النــادي برئاســة
أحمــد عبــد الرحمــن العويــس للتوجيهــات الكريمة
الــي اثمــرت عــن الكثــر مــن النجاحــات مؤكــدا
ان ادارة التدريــب الريــايض حريصــة عــى الحفــاظ
عليهــا بدايــة ومــن ثــم العمــل
عىل تعزيزها.
وبخصــوص اهــم االنجــازات بحســب رؤيتــه قــال
الحمــادي ،ان بنــاء قاعــدة قويــة مــن الالعبــن
الموهوبــن القادريــن عــى صناعــة الفــوز
فــي الوقــت الحــارض او القادريــن عــى التمــز
فــي المســتقبل القريــب يعتــر االنجــاز االول
الدارتــه مؤكــدا ان تدشــن الفــرع الثانــي للنــادي
فــي منطقــة الصناعيــة  18والمحــاذي لشــارع
مليحــة ســاهم بشــكل واســع بتعزيــز عــدد
الالعبــن المنضمــن للنــادي وخصوصــا مــن
ابنــاء المناطــق الســكنية القريبــة مــن النــادي،
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ممــا قــاد الستكشــاف مواهــب جديــدة
يمكــن ان تكــون العمــود الفقــري للنــادي
مســتقبال ،وتابــع :وفقــا لتوجيهــات مجلــس
ادارة النــادي وضعنــا فــي الواجهــة دعــم
الالعبــن الموهوبــن ليتمكنــوا مــن االنضمام
للمنتخبــات الوطنيــة وتمثيــل االمــارات فــي
المحافــل الدوليــة ولذلــك فاننــا نعــز بضــم
ســبعة العبــن فــي التايكوانــدو للمنتخبــات
الوطنيــة وتأهيــل عــدد مماثــل فــي الكاراتيــه
بينمــا ضمــت منتخبــات الجوجيتســو عــدد كبــر
مــن ابنــاء النــادي يزتامــن مــع النقلــة النوعيــة
للجوجيتســو انطالقــا مــن نادينــا وهدفنــا ان
ينضــم العبــون اخــرون لمنتخبــات المراحــل
.الســنية فــي الجــودو خــال المرحلــة المقبلــة
واضــاف مديــر ادارة التدريــب الريــايض :شــارك
فريــق الكاراتيــه للشــباب فــي بطولــة الربيمــر
ليــغ ونجــح مــن تحقيــق انجــاز ممــز متمثــا
العبــن التصنيــف الــدويل فــي خطــوة فنيــة
واداريــة مهمــة فــي الطريــق لصناعــة العبــن
دوليــن ممزييــن ونتطلــع اىل ان يشــارك
هــؤالء الالعبــن وســواهم مــن المتمزييــن
فــي اولمبيــاد الشــباب بدخــول ثــاث اربــع

المقبــل ،ونعــز بمــا تحقــق لكونــه
يعــزز الطمــوح لــدى الالعبــن
ومدربيهــم وادارييهــم ويعــزز مــن
الثقــة لــدى الجميــع اننــا قــادرون،
عــى صناعــة الالعبــن االبطــال
.والفــوز بهــم حــاال واجــا
واكمــل الحمــادي :نحصــد نتائــج
الجهــود التطويريــة الــي بذلــت مــع
الالعبــن مــن الصغــر ،مــن ابنــاء
النــادي فــي مقــر الجــزات ،وهــو
امتــداد طبيعــي لجهــود المــدراء
الفنيــن والمدربــن ودعــم اوليــاء
االمــور خــال المرحلــة الماضيــة
وســيتم مواصلــة هــذه الجهــود
النجــازات اخــرى بينمــا ســيتم تعزيــز
العمــل فــي الفــرع الجديــد للنــادي
.النجــازات مضافــة
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الفوز بجائزة

السعادة يعكس

اهميتها في

خلق بيئة ممزية

عمر بوخلف

أكــد عضــو لجنــة التخطيــط االســراتيجي
فــي النــادي عمــر بوخلــف ان فــوز النــادي
بجائــزة الســعادة فــي مــكان العمــل
يعكــس الــروح االيجابيــة والســعادة
الــي يعيشــها منتســي النــادي وهــي
تعكــس رؤيــة مجلــس الشــارقة الريــايض
وتوجيهــات مجلــس ادارة النــادي بــأن توفــر
عنــارص النجــاح يؤمــن وجــود بيئــة رياضيــة
ســعيدة تمهــد الحقــا لتحقيــق المنجــزات
المســتهدفة.
وفيمــا يــي نــص الحــوار مــع الســيد عمــر
بوخلــف:
 1حدثنــا عــن هــذه الجائــزة و أهميتهــابالنســبة للنــادي  ..و مــن ايــن جــاءت فكــرة
المشــاركة فــي الجائــزة؟
تعــد جائــزة الســعادة فــي مــكان العمــل
هــي األوىل مــن نوعهــا فــي هــذه
المنطقــة وتــدار مــن قبــل
ساســتينابول ماينــدز وبالرشاكــة مــع
مؤسســات حكومية قياديــة ورشكات رائدة،
وهــي جائزة عــى مســتوى الخليــج والرشق
االوســط ،تســلط الضــوء عــى المؤسســات
الحريصــة عــى االبتــكار المســتدام لتســاهم
بالتشــجيع عــى خلــق بيئــة عمــل إيجابيــة
وملهمــة لموظفيهــا وتعــزز مشــاركتهم
ودورهــم فــي مســتقبل المؤسســات
المســتدام ،وقــد جــاءت الفكــرة الجــل
ابــراز دور النــادي فــي بــث روح الســعادة
وااليجابيــة وأهميــة ذلــك فــي تعزيــز
العطــاء واالبــداع بــن موظفــي النــادي
وبمــا ينعكــس عــى ممارســة الرياضــة
بشــكل ممــز ،اضافــة اىل ان المشــاركة
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فــي الجائــزة تســاعد عــى االطــاع عــى
افضــل المعايــر العالميــة فــي العمــل
الوظيفــي.
 2حدثنــا عــن معيــاري الفــوز والبدايــة مــنمعيــار افضــل برنامــج للرعايــة الصحيــة؟
الفــوز بهــذا المعيــار كان مهمــا للغايــة
لكونــه يعطــي انطباعــا عــن التمــز فــي
ادارة برامــج الرعايــة الصحيــة فــي مــكان
العمــل ،وهــو برنامــج ينفــذه النــادي بهدف
تحســن صحــة موظفيــه ،ومســاعدتهم
فــي اتخــاذ خيــارات ذكيــة وصحيــة للتغلــب
عــى مشــكالت محــددة تتعلــق بالصحــة،
ويســاعد هــذا الربنامــج عــى زيــادة حيويــة
الموظفــن وتقليــل نســبة تغيبهــم عــن
العمــل.
وشــاركنا بمبــادرة «صحتــك اهــم» وهــي
مبــادرة تتبــع أســلوب المرونــة مــع
الموظــف بيحــث يكــون درء المخاطــر
مقــدم عــى جلــب المنفعــة.
كمــا يكــون النــادي مبــادرا مــع الموظــف
بمنحــه الراحــة الســلبية بمجــرد شــعوره
بالتعــب أو اإلرهــاق دون ان تكــون مدخــا
للتكاســل عــن العمــل مــن البعــض.
 3مــاذا عــن معيــار أفضــل برنامــج لرفاهيــةالعمال؟
ســعداء كثــرا للفــوز بهــذا المعيــار لكونــه
أظهــر التمــز فــي توفــر تدابــر الرعايــة
االجتماعيــة الــي تعمــل عــى تحســن
الراحــة البدنيــة والعقليــة
واالجتماعيــة للموظفــن ،ويشــمل ذلــك
الخدمــات والمرافــق المتوفــرة فــي مــكان
العمــل حــى يســتفيد الموظفــون مــن

المرافــق الــي تحســن صحتهــم وتجلــب
الــروح المعنويــة العاليــة وتبــي قــوة
عاملــة مســتقرة
 4هــل المشــاركة فــي الفــوز بالجوائــزنتيجــة طبيعيــة للتمــز الريــايض ام اســلوب
ترويجــي للعمــل فــي النــادي؟
نعــم هــو راجــع لتمــز النــادي فــي مجــال
الســعادة وااليجابيــة وانهــا ممارســة
واقعيــة فــي النــادي وتمــت ترجمتهــا
لتخــدم المــردود الريــايض لذلــك يســعى
النــادي للرتويــج عــن نفســه بكونــه
بيئــة عمــل جاذبــة لالعبــن والمدربــن
و ا لمو ظفــن
 5كيــف ينعكــس إســعاد العاملــن إيجابــاعــى منتســي النــادي مــن الالعبــن
والالعبــات؟
ينعكــس ذلــك بشــكل كبــر وممــز الن
المــدرب الســعيد او الموظــف الســعيد
والعامــل الســعيد غالبــا يعكــس ســعادته
عــى البيئــة الــي يعيشــها وهــو مالمســناه
خــال الفــرة الماضيــة والحاليــة ونتطلــع
لهــا مســتقبال.
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فرع النادي الجديد

تحت المجهر

بقلم محمود لطفي شعبان

مدير مكتب الرئيس

حقــق نادينــا قفــزات تطويريــة عــدة منــذ اشــهاره
فــي العــام  2015وذلــك بفضــل الجهــود الممــزة
الــي بذلهــا مجلــس ادارة النــادي فــي زيــادة أعــداد
ممــاريس رياضــات الدفــاع عــن النفــس والفــوز بالعديــد
مــن الميداليــات عــى المســتوى الريــايض التنافــي
وكذلــك الجوائــز اإلداريــة الهامــة عــى المســتويني
المحــي مثــل جائــزة التمــز ألنديــة الشــارقة والــي
ينظمهــا مجلــس الشــارقة الريــايض والمســتوى
الــدويل مثــل جائــزة الســعادة فــي مــكان العمــل
الــي تنظمهــا رشكــة  sustainablemindzالعالميــة.
ويــرز اىل واجهــة القفــزات النوعيــة والنجاحــات
عــى المســتوى اإلداري والتخطيطــي خــال عــام
 2021افتتــاح الفــرع الثانــي للنــادي فــي المنطقــة
الصناعيــة  18والمحــاذي لشــارع مليحــة والــذي
ً
تحقيقــا للخطــة االســراتيجية للنــادي والرؤيــة
يأتــي
الثاقبــة لمجلــس اإلدارة ولجنــة التخطيــط االســراتيجي
باســتهداف أماكــن تجمعــات المواطنــن خاصــة
التجمعــات البعيــدة عــن مركــز المدينــة لتشــجيع
أوليــاء األمــور والالعبــن لالنتســاب للنــادي وتســهيل
عمليــة اســتقطابهم لممارســة رياضــات الدفــاع عــن
النفــس بنقــل المرافــق الرياضيــة للنــادي  ،ممــا
اســفر عــن مضاعفــة أعــداد المنتســبني فــي بعــض
الرياضــات وزيــادة اعــداد المنتســبني بشــكل كبــر خــال
 3اشــهر فقــط مــن افتتــاح الفــرع الجديــد وتحقيــق
رؤيــة واهــداف حكومــة الشــارقة ومجلــس الشــارقة
الريــايض ونــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس.

وهــذه اإلضافــة الكبــرة تدعونــا للتطلــع إلضافــة المزيــد مــن الفــروع
والمراكــز التدريبيــة واســتهداف أماكــن تجمعــات جديــدة للمواطنــن
ســواء داخــل مدينــة الشــارقة أو خارجهــا واســتمرار رحلــة البحــث عــن
المزيــد مــن المواهــب فــي رياضــات الدفــاع عــن النفــس حــى يتحقــق
حلــم ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو المجلــس االعــى حاكــم الشــارقة « حفظــه هللا»
بوصــول أحــد أبنائنــا وبناتنــا وتمثيــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الحبيبــة فــي األولمبيــاد ،ومكاســب أخــرى يمكــن إيجازهــا فــي التــايل:
 1نرش ثقافة رياضات الدفاع عن النفس بني أفراد المجتمع وزيادة قاعدةالممارسني
ً
 2توفري الوقت والجهد عىل أولياء األمور والالعبني بما ينعكس إيجابا عىلتحصيلهم العلمي.
 3زيادة فرص اكتشاف المواهب الرياضية ورفد فرق النادي والمنتخباتالوطنية بها
 4-مضاعفة اعداد الالعبني الممارسني لرياضة الجودو

كمــا أن المرونــة الكبــرة والفعالــة فــي إدارة المنشــآت الرياضيــة لتلبيــة احتياجــات المتدربــن وتوفــر مــا يلــزم لتســهيل
مهــام المدربــن يســاهم بشــكل كبــر فــي تحقيــق اهدافنــا وأهــداف المجلــس الريــايض االســراتيجية وتوجهــات
الحكومــة بشــكل عــام بالحفــاظ عــى النــئ وتوجيههــم إىل الطريــق الصحيــح بممارســة الرياضــة والبعــد عــن ســلبيات
العــر وانتهــاج اســلوب حيــاه ونمــط ريــايض صحــي يعــزز دور األرسة والمدرســة والتكامــل معهــم فــي تربيــة النــئ
وتلبيــة طموحــات قادتنــا بالوصــول بأبنائنــا إىل منصــات التتويــج العالميــة ،وهللا ويل التوفيــق.
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الصحة النفسية
واثرها في
تطور رياضات
الدفاع عن
النفس
المدرب عبد الحميد الشحات
ماجستري صحة نفسية

اثبــت التجــارب العالميــة الطبيــة والرياضيــة
فــي ان واحــد ان للصحــة النفســية صلــة
وثيقــة بالنجــاح فــي ممارســة الرياضــة
واالســتمرار بهــا والتألــق بهــا عــى مســتوى
تحقيــق االنجــازات ،بحيــث انهــا كلمــا
تحســنت تحســن المــردود اللياقــي العــام
تحســنت معهــا النتائــج المرجــوة ،والصحــة
النفســية هــي وصــف دقيــق لحالــة
العافيــة الــي يتمتــع فيهــا الفــرد انطالقــا
مــن تكريســه لقدراتــه والتكيــف مــع انــواع
اإلجهــاد العاديــة الكتمــال الســامة بدنيــا
ونفســيا كجــزء ال يتجــزأ مــن الصحــة العامــة
يــرى الخــراء إن ممارســة النشــاط الريــايض .
تعطــي للفــرد لياقة بدنيــة جيدة واالســتمرار
فــي هــذا النشــاط يســاعد الفــرد عــي
االرتيــاح النفــي والشــعور بالثقــة بالنفــس
تجعلــه متفاعــا مــع المجتمــع ويطفــئ
العديــد مــن العقــد والــرددات الســلوكية
اثنــاء ممارســة الرياضــة ،وان تطويــر الصحــة
النفســية يعتمــد عــى ثالثــة محــاور مرتابطة
مــع بعضهــا وهــي الريــايض والمــدرب
واالداري مــن جهــة وادارة النــادي واالرسة
بتوفــر جميــع مقومــات الصحــة النفســية
الممــزة مــن الجهــة المقابلــة
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ولكــي نطــور مــن الصحــه النفســيه
لــدي الرياضيــن عمومــا ومنتســي
رياضــات الدفــاع عــن النفــس عــى
وجــه الخصــوص البــد مــن متابعــة
بعــض االمــور المهمــة  ،ومنهــا
تواصــل الالعــب مــع زمالئــه اآلخريــن،
وتخصيــص وقــت لالعــب للشــعور
باجــواء المتعــة وان يكــون ســعيدا
ومســاعدته فــي تطويــر الثقــة
بالنفــس ومشــاركته اهتماماتــه
أضافــة اىل دعــم الالعــب عــى
التحكــم فــي الضغــوط الواقعــة عليه
بتشــجيعه عــى التطــوع فــي انشــطة
اخــرى وحثــه عــى ان يتعلــم أشــياء
اخــرى غــر الرياضــة وان ينتبــه لنفســه،
كمــا ويحتــاج المــدرب او االداري اىل
التعامــل بيــر مــع مزاجيــة الرياضيــن
الذيــن هــم تحــت مســؤوليتهم
بالتعــاون مــع اوليــاء امورهــم،
ومتابعــة تطــور الصحــة النفســية
لــدى العــي رياضــات الدفــاع عــن
النفــس عــى وجــه الخصــوص ،فإنــه
البــد مــن المتابعــة الدائمــة لصحتــه
ومختلــف شــؤونه الــي تؤثــر عــى
اســتمراره فــي ممارســة الرياضــة
حيــث أن الريــايض الــذي يمــارس
رياضــة الدفــاع عــن النفــس عندمــا
يتمتــع بصحــه نفســية جيــدة يســتطيع
أن يــدرك قابليتــه ويفهــم حدودهــا
ويــدرك مــا هــو مطلــوب منــه مــع
زمالئــه فــي النــادي او الفريــق ســواء
كان فــي التدريبــات او المنافســات

كمــا ويفضــل مراعــاة عنــارص اخــرى
تؤثــر عــى مســتوى أداء وتطــور الالعــب
النهــا مــن الممكــن أن تؤثــر بااليجــاب
او بالعكــس عــى أداء وتطــور مســتواه
ومنهــا قناعــة االرسة بنــوع رياضتــه
ودعــم الجمهــور واالعــام لــه اضافــة
.اىل عالقتــه مــع باقــي الالعبــن
وفــي ســياق متصــل اكــدت التجــارب
العالميــة ان توفــر مقومــات الصحــة
النفســية لــدى العــب رياضــات الدفــاع
عــن النفــس بشــكل متكامــل ســتقوده
اىل تطــور قدرتــه عــى اتخــاذ القــرار
المناســب وفقــا لقابلياتــه ،وتعزيــز
االرصار عــى المــي بممارســة الرياضــة
رغــم الصعوبــات المحتملــة ،كمــا
وتســاعده بالتمتــع بالســعادة فــي
حــال حقــق الفــوز لنفســه او ان زميلــه
فــي الفريــق حقــق ذلــك ،فضــا عــن
الســيطرة عــى بــذل الجهــد المناســب
ووفقــا لمتطلبــات االداء الريــايض
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التايكواندو األقرب
للميداليات ولصحة مستدامة
أسامة محمد الرديين

سكرتري رياضة التايكواندو

أصبحــت رياضــة التايكوانــدو مــن الرياضــات ذات الشــعبية الواســعة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة وبشــكل بــارز
فــي االمــارات والوطــن العربــي ،ولتصبــح إحــدى أبــرز الرياضــات الفرديــة األقــرب إلحــراز الميداليــات ولصحــة مســتدامة
وســاهم فــوز العبــن والعبــات مــن الــدول العربيــة فــي بطــوالت العالــم والــدورات األولمبيــة بإعطــاء اللعبــة دافعــا معنويــا
مضافــا وذلــك عــن طريــق الالعــب األردنــي أحمــد أبوغــوش بالميداليــة الذهبيــة فــي الــدورة األولمبيــة ألــي أقيمــت فــي
الربازيــل فــي ريــودي جانــرو  ،2016والالعبــة المرصيــة هدايــة مــاك بالميداليــة الربونزيــة فــي نفــس الــدورة ،وفــي طوكيــو
 2020لالعــب مــاك ،وفــي نفــس هــذه الــدورة فــاز التونــي محمــد الجندوبــي واالردنــي صالــح الرشباتــي بميداليتــن فضيتــن
.تأريخيتــن ،تــا ذلــك بــروز عوامــل أخــرى ســاهمت بنقلــة نوعيــة فــي تطــور رياضــة التايكوانــدو فــي اإلمــارات والوطــن العربــي
وســاهم إشــهار أنديــة تخصصيــة ومنهــا نــادي
الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس ونــادي الفجــرة للفنــون القتاليــة
بــدور مهــم جــدا فــي تطــور التايكوانــدو
وزيــادة عــدد ممارســيها ،بعــد أن ســاهمت هــذه األنديــة بنــر
ثقافــة ممارســة رياضــة التايكوانــدو كإحــدى
رياضــات الدفــاع عــن النفــس إضافــة اىل إســتضافة الفجــرة
لبطولــة العالــم والجائــزة الكــرى ومشــاركة
عــدد كبــر مــن ابطــال العالــم ممــا اضــاف دافعــا معنويــا جديــدا
واضــاف روحــا كبــرة لــدى ابنــاء اللعبــة
.داخــل الدولــة

الدفــاع عــن النفــس عــى عاتقــه مهمــة
اإلمــارة الباســمة مــن خــال فتــح مراكــز عديــدة
باقــي رياضاتــه فــي مختلــف األحيــاء والمناطــق
األبنــاء بــأن تكــون الرياضــة اســلوبا للحيــاة
.للتمــز وللفــوز بالميداليــات الملونــة
شــهدت رياضــة التايكوانــدو فــي النــادي
بدئــت مــن استكشــاف المواهــب اىل تطويــر
للمشــاركة مــن أجــل اإلحتــكاك اىل الفــوز
والدوليــة بدايــة مــن فئــة األشــباب
الشــباب أىل أن تــم رفــد المنتخبــات
الالعبــن وهدفنــا المقبــل صناعــة
بــإذن هللا ومنــه التوفيــق

وأخــذ نــادي الشــارقة لرياضــات
إســتقطاب العــي والعبــات
لممارســة التايكوانــدو اىل جانــب
الســكنية دعمــا لتطلعــات
إســلوبا
والتايكوانــدو
وفــي هــذا الســياق
مراحــل تطويريــة عديــدة
امكانياتهــم وصــوال
بالبطــوالت المحليــة
والناشــئني والحقــا
الوطنيــة بعــدد مــن
األولمــي
البطــل

مكاسب تايكواندو متحققة
 -1زيادة واضحة بعدد الالعبني الذين يمارسون التايكواندو وزيادة في عدد القادرين عىل المنافسة عىل األلقاب
والكؤوس وبنسبة كبرية.
 -2رفد المنتخبات الوطنية بمختلف األعمار ( )10-7العبني من كال الجنسني.
 -3الفوز بكأس المركز األول في بطولتني وكأس المركزالثاني في واحدة واثنتني كأس المركز الثالث
 -4تأهل العبني من أبناء النادي بشكل تدريجي بداية من الناشئني وصوال لفريق الرجال.
 -5نقلة نوغية بارزة في ممارسة رياضة البومسا
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اسرتاتيجية السعادة
ً
أيضا؟
هل مفهوم االسرتاتيجية يخص المؤسسات فقط أم أنه متاح لألفراد
السؤال من األهمية بمكان ألن اعتقاد البعض بأن اإلسرتاتيجية مرهونة بالعمل
المؤسيس جعل استثمارها ضيق النطاق وضعيف المفعول .فاألكيد ،أن العمل
باسرتاتيجية واضحة يؤدي اىل تحقيق النتائج المرجوة ،ويمهد لتحقيق مكاسب
معنوية مهمة طالما تطلع لها االنسان في مختلف األعمال اليت يقوم بها.
ً
وفقا لنوع من أنواع
ولو راجعنا أنفسنا ،سيكتشف أغلبنا أنه يعيش ويعمل
ً
رضوريا أن تكون اإلسرتاتيجية مكتوبة عىل
االسرتاتيجية ،دون أن يدري ،فليس
ً
فمثال كلنا يخطط لبناء عائلة نموذجية أو
ورقة او مدونة بربنامج في الحاسوب،
ً
وفقا لخطة ،خالل فرتة زمنية معينة ،وماذكرته هو
لتحقيق دخل مادي مريح
ً
انسانا اليتطلع
ببساطة أحد تعريفات مصطلح أو مفهوم االسرتاتيجية ،وقلما تجد
ً
الحقا أو لم ينجح.
لمستقبل سعيد ويخطط له بهدوء ودقة سواء نجح في ذلك
ً
وفقا لمتطلبات الحياة دون
يقول أحد خرباء هذا المجال «جميعنا اسرتاتيجيون
ً
عموما بأنه أقرص الطرق لحياة
أن نعمل ألجل ذلك» ويوصف العمل االسرتاتيجي
طيبة سعيدة ،مايعين أن األسرتاتيجية سبيل إىل السعادة ،أو ما يمكن تسميته بـ
«اسرتاتيجية السعادة « .
وعندما نتحدث عن الرياضة والعمل في هذا المجال ،سنكتشف أنه اليمكن
ألي مؤسسة أن تحقق طموحاتها دون اسرتاتيجية واضحة ،تتضمن
ً
تدريجيا الشعور
األهداف والوسائل اليت تتكفل بتحقيقها ،ليترسب
بااليجابية والسعادة .والحال كذلك بالنسبة لألفراد ،فتحقيقهم
لألهداف اليت اشتملت عليها اسرتاتيجيتهم ،حىت لو كانت محدودة،
ستنعكس بكل تأكيد عىل اسرتاتيجية المجتمع برمته ،ألن
المجتمع ماهو إال مجموع أولئك األفراد ،ما يعين ان كل منا
رشيك في هذه األسرتاتيجية ومسؤول بنسبة في تحقيقها .
لذا يجب أن نطالع التجارب الناجحة في العمل االسرتاتيجي
في االمارة الباسمة لنستلهم منها ،ومن بينها تجربة
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفوز بجائزة
التمزي لمجلس الشارقة الريايض فئيت «معيار القيادة
االسرتاتيجية» بني األندية التخصصية  ،و «معيار اإلدارة
الفنية ورعاية الالعبني» بالرغم من حداثة نشأة النادي،
ً
إيمانا من مجلس ادارة النادي بالعمل االسرتاتيجي
لتحقيق هذا اإلنجاز المزدوج.
رساليت لالعبني والالعبات :كل منهم قادر أن
يضع لنفسه إسرتاتيجية خاصة به تالئم طموحه،
والتمزي في دراسته أوعمله ،باإلضافة اىل رياضته،
والزتاماته المختلفة ،من خالل ثالثة :القرار ،االلزتام،
واالرصار  ..مع تمنياتي للجميع بالسعادة

بقلم مريم يوسف الحوسين
مجلس الشارقة الريايض

نصائح لخلق أجواء السعادة
_ الرتحيب بزميلك ومدربك بإبتسامة
_كن حريصا أن ترتك إنطباعا أوليا عنك أمام الجميع
_ اإلحرتام واللباقة مدخل لسعادتك واألخرين
_ اإلنصات الجيد لمسؤوليك يشعرهم بالسعادة
_ التفاني في خدمة األخرين سعادة قم بتجربتها وستكون سعيدا
_ حاول أن تقدم خدمة لألخرين تشعرهم بإهتمامك لتسعدهم
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المتوجون بميداليات الجوجيتســو:

الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
اضاف لنا الكثري

عــر العبــو والعبــات الجوجيتســو عــن ســعادتهم لتمزي الفريــق في محتلــف بطوالت الجوجيتســو الــي اقيمت في الموســم
الحــايل  2021والــي حصــل بهــا النادي (  ) 489ميدالية في موســم اســتثنائي يضــاف اىل باقي االنجازات الــي حققها العيب
باقــي الرياضــات ،مقدمــن الشــكر لمجلــس ادارة النــادي والجهازيــن الفــي واالداري للفريــق للدعــم الــذي قادهــم للنجــاح.
وفــي هــذا الســياق قــال الالعــب عبــد الرحمــن النجــار  15ســنة ،حــزام أخــر :احــرزت اكــر مــن  30ميداليــة لكــي
اعــز كثــرا بالميداليــة الفضيــة فــي بطولــة العالــم ،وكلمــي للرياضيــن مفادهــا الــذي عنــده هــدف يســعى لــه
ليكملــه وال يهمــه اي عائــق ،بينمــا قــال الالعــب جاســم عبــدهللا الحوســي  15ســنة ،حــزام برتقــايل ،ان ابــرز انجازاتــه
هــي الفــوز بذهبيــة بطولــة العالــم  ،2018وذهبيــة بطولــة العالــم  2021وجائــزة افضــل العــب اماراتــي تحــت
 16ســنة مؤكــدا انــه ســعيد جــدا فــي صفــوف النــادي مــن كافــة الجوانــب وان رياضتــه علمتــه المثابــرة والصــر
واإلتقــان والعزيمــة ،وقــال عبدالرحمــن جاســم المرزوقــي 15 ،ســنة ،حــزام برتقــايل :أحــرزت أكــر مــن  22ميداليــة
وابرزهــا الميداليــة الربونزيــة الــي تحققــت فــي العــام  ،2017واشــعر بالســعادة مــن خــال التواجــد فــي نــادي
الشــارقه لمــا يقدمــه مــن دعــم لالعبــن ،لذلــك انصــح االطفــال الصغــار االنضمــام للنــادي وممارســة الرياضــة.
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بينمــا قالــت الالعبــة رجــاء المهــري،
حــزام أصفــر :احرزت أكــر مــن  11ميدالية
اال ان المركــز الثانــي فــي بطولــة العالــم
يعــد االبــرز فــي مســرتي مــع اللعبــة،
واكــدت ان ممارســة الجوجيتســو
اوجــدت لهــا حيــاة صحيــة ،ممــا يجعلهــا
تتمــى ان تصبــح بطلــة للعالــم ،كمــا
وانهــا تشــجع زميالتهــا عــى االنضمــام
للنــادي وممارســة الجوجيتســو ،واوضــح
الالعــب ســلطان ابراهيــم الحوســي،
 15ســنة ،حــزام أخــر :حــرزت أكــر مــن
18ميداليــة لكــن اغالهــا الــي تحققــت
فــي بطولــة المنتخبــات العالميــة ،وقــال
الالعــب زايــد ســيف الشــبييص 14 ،ســنة
بحــزام أصفــر :احــرزت 19ميداليــة وأغالها
الميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة العالــم
 2019وذهبيــه بطولــة اإلمــارات ،2021
معــرا عــن امنياتــه بتمثيــل النــادي
وإمــارة الشــارقة والدولــة خــر تمثيــل
ومقدمــا الشــكر لجميــع القائمــن فــي
النــادي عــى توفــر البيئــة المناســبة
واالهتمــام ،وقالــت الالعبــة عفــراء
عبــد هللا الحوســي ،حــزام أزرق :احــرزت
20ميداليــة منهــا  9ذهبيــات ،وبرصاحــة
جميــع الميداليــات غاليــة عــى قلــي
النــي تعبــت فيهــم وتعلمــت منهــا
االنضبــاط والثقــة بالنفــس وطموحــي
ان اصبــح افضــل العبــة جوجيتســو فــي
العالــم.

بينمــا قالــت الالعبــة رجــاء المهــري ،حــزام أصفــر :احــرزت أكــر مــن  11ميداليــة اال ان المركــز الثانــي فــي بطولــة العالــم يعــد االبــرز فــي
مســرتي مــع اللعبــة ،واكــدت ان ممارســة الجوجيتســو اوجــدت لهــا حيــاة صحيــة ،ممــا يجعلهــا تتمــى ان تصبــح بطلــة للعالــم ،كمــا
وانهــا تشــجع زميالتهــا عــى االنضمــام للنــادي وممارســة الجوجيتســو ،واوضــح الالعــب ســلطان ابراهيــم الحوســي 15 ،ســنة ،حــزام
أخــر :حــرزت أكــر مــن 18ميداليــة لكــن اغالهــا الــي تحققــت فــي بطولــة المنتخبــات العالميــة ،وقــال الالعــب زايــد ســيف الشــبييص14 ،
ســنة بحــزام أصفــر :احــرزت 19ميداليــة وأغالهــا الميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة العالــم  2019وذهبيــه بطولــة اإلمــارات  ،2021معــرا عــن
امنياتــه بتمثيــل النــادي وإمــارة الشــارقة والدولــة خــر تمثيــل ومقدمــا الشــكر لجميــع القائمــن فــي النــادي عــى توفــر البيئــة المناســبة
واالهتمــام ،وقالــت الالعبــة عفــراء عبــد هللا الحوســي ،حــزام أزرق :احــرزت 20ميداليــة منهــا  9ذهبيــات ،وبرصاحــة جميــع الميداليــات غاليــة
عــى قلــي النــي تعبــت فيهــم وتعلمــت منهــا االنضبــاط والثقــة بالنفــس وطموحــي ان اصبــح افضــل العبــة جوجيتســو فــي العالــم.
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وقالــت الالعبــة مــروه الحوســي ،حــزام ازرق انهــا احــرزت  20ميداليــة ملونــة لكنهــا تعــز بالميدالــة
الفضيــة الــي احرزتهــا فــي مهرجــان ابوظــي عــام  2019فــي الحــزام االبيض،عــى الرغــم مــن خســارة
النهائــي ،لكونهــا ســاهمت بتعزيــز رغبتهــا باالســتمرار فــي ممارســة الرياضــة الــي بدورهــا احدثــت تغيــرا
كبــرا فــي حياتهــا ،لكونهــا ســاهمت بتنظيــم وقتهــا ليزتامــن بــن الدراســة والرياضــة واإللــزام بموعــد
النــوم ،وتطمــح لالســتمرار عــى ذلــك وقالــت انهــا فخــورة بكونهــا العبــة فــي نــادي الشــارقة للدفــاع
عــن النفــس وتمثيــل امــارة الشــارقة وكل الشــكر لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي حفظــه هللا لدعــم ثقافــة رياضــات الدفــاع عــن النفــس ،وشــكر خــاص للقــادة ودعــم ســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب القائــد االعــى للقــوات المســلحة ويل عهــد ابــو ظــي حفظــه
هللا ،ووصفــت الجوجيتســو انهــا اســلوب حيــاة ،وتابعــت :عــى الرغــم مــن أن رياضــة الجوجيتســو هــي
رياضــة فرديــة  ،لكنهــا جماعيــة عندمــا تجمــع االخريــن معــا فــي التدريــب ،حيــث نســتمر بالتدريــب و النمــو
ً
معــا ،و دعــم اتحــاد االمــارات الجوجيتســو و جميــع العاملــن لنــر ثقافــة الجوجيتســو.

بني سندان اللغة
ومطرقة العلم
نفخــر دائمـ ً
ـا بلغتنــا العربيــة والــي ال يضاهيهــا لغــة فــي العالــم ،مــن
حيــث جمــال ألفاظهــا وأشــعارها ،أو غناهــا بالمفــردات الــي ليــس
لهــا شــبيه فــي اللغــات األخــرى ،وهنــا نتســائل هــل غرســنا حــب هــذه
اللغــة الجميلــة فــي قلــوب أبنائنــا؟ فــي الوقــت الــذي اصبحــت اللغــة
اإلنجلزييــة المفضلــة عنــد أبنائنــا وأصبــح أوليــاء األمــور يفخــرون بذلــك.
ال شــك أن اللغــة اإلنجلزييــة أصبحــت لغــة مهمــة كــي يســتطيع
الشــخص التعلــم والعمــل ،وهــو ماجعــل اآلبــاء يدخلــون أبناؤهــم
المــدارس الخاصــة ،فهــم يرونهــا بوابــة لالرتقــاء فــي العلــم والتعليــم
وســهولة القبــول فــي الجامعــات ،وهنــا فإننــا ال نلــوم األهــل فهــم
يؤسســون أوالدهــم لتخطــي العقبــات الــي يمكــن أن تواجههــم فــي
الدراســة وأهمهــا اللغــة اإلنجلزييــة ،ولكــن يجــب أال تؤثــر عــى لغتهــم
ً
ســلبا؟ بحيــث تكــون اللغــة اإلنجلزييــة لغــة علــم فقــط؟ وليســت
األم
لغــة حيــاة؟

بقلم

الدكتور فاطمة الغساني
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تطوير العامل الذهين
مهم جدا في صناعة البطل

االولميب وعوامل أخرى

أحمد بن حرش
أكــد البطــل االولمــي ورئيــس اتحــاد االمــارات للرمايــة الشــيخ احمــد
بــن حــر ال مكتــوم ان العامــل الذهــي يعــد مــن العوامــل الرئيســية
الــي تصنــع البطــل االولمــي القــادر عــى الفــوز بالميداليــات الملونــة
فــي الــدورات االولمبيــة ،جــاء ذلــك خــال زيارتــه لنــادي الشــارقة
لرياضــات الدفــاع عــن النفــس فــي شــهر أغســطس مــن العــام ،2021
والــي كان فــي اســتقباله رئيــس مجلــس ادارة النــادي أحمــد عبــد الرحمن
العويــس ونائبــه أحمــد ســعيد الجــروان واعضــاء مجلــس االدارة
،والمهندســة هنــادي الكابــوري المديــر التنفيــذي للنــادي
واوضــح الشــيخ أحمــد بــن حــر إن للعامــل الذهــي
أهميــة كبــرة فــي رفــع نســبة الرتكــز لــدى
الالعبــن اثنــاء المنافســات والتدريبــات وفــي
كافــة المســتويات وفــي مختلــف البطــوالت،
موجهــا اىل رضورة اإلهتمــام بهــذا الجانــب
والــذي غالبــا مــا كان الســبب األهــم الفــوز
بالميداليــات او احــراز اي مركــز متقــدم ،وأســتمع
الشــيخ لرؤيــة النــادي فــي استكشــاف وصناعــة
الالعبــن المواهــب مــن قبــل الرئيــس أحمــد
العويــس وكيــف ان النــادي يحــرص عــى تعزيــز
العامــل الذهــي بمختلــف االســاليب ومنهــا
األثــار اإليحابيــة للتعــرف عــى الالعبــن األبطــال
.وإتخاذهــم كقــدوة لهــم فــي حياتهــم الرياضيــة
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وقــال الشــيخ أحمــد بــن حــر بعــد إطالعــه عــى البنيــة التحتيــة
لفــرع النــادي فــي الصناعيــة  18ومتابعتــه لتدريبــات بعــض فــرق
النــادي :ارى ان البطــل االولمــي المقبــل مــن الممكــن جــدا ان
يكــون مــن نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس انطالقــا
مــن رؤيتــه واســلوب تنفيــذ خططــه بمختلــف االتجاهــات واوضــح
ان صناعــة البطــل االولمــي تحتــاج امــورا مهمــة جــدا ومنهــا
استكشــاف العبــن موهوبــن ممــن هــم فــي اعمــار مبكــرة
التتعــدى ســن  12عامــا للبدايــة فــي تدريبهــم واعدادهــم بشــكل
تدريجــي وصــوال لبنــاء شــخصيته الرياضيــة ذات الطابــع البطــويل
واضــاف :التعامــل مــع الالعبــن الموهوبــن بصــر كبــر خــال
مراحــل اعدادهــم وتطويرهــم والعمــل بقــوة لتعزيــز ثقتهــم
بانفســهم انهــم ســيكونون ابطــاال ممزييــن مــع مراعــاة عامــل
الزمــن وقــال ايضــا :ان مشــاركة الالعبــن الموهوبــن ببطــوالت
قويــة عديــدة بشــكل تصاعــدي يعــزز الجانــب الفــي لكونــه يمنحــه
فرصــة لالحتــكاك الجيــد واختبــار قدراتــه وتعزيــز تطلعاتــه ،اضافة اىل
اهميــة تطويــر الالعبــن علميــا وثقافيــا تزامنــا مــع تطويــره رياضيــا
لكــي يتمتــع بشــخصية قويــة فــي جميــع الجوانــب ممــا يعــزز قوتــه
الذهنيــة وشــدد عــى اهميــة تعزيــز ثقافــة الفــوز لــدى الالعبــن
الموهوبــن واســتدامة ذلــك كعنــر مهــم يشــجع عــى االســتمرار
tفــي التدريبــات والمنافســات
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الرياضة رسالة
ثقافية

بقلم زكية سهيل المرشخ
مجلس الشارقة الريايض

نظــم مجلــس الشــارقة الريايض مؤخـ ً
ـرا عددًا مــن البطــوالت الرياضية
فــي المناطــق الســياحية والرتاثيــة والتجاريــة فــي الشــارقة بجمالهــا
الخــاب ،ومنهــا دورة األلعــاب الشــاطئية فــي كلبــاء الســاحرة،
وبطولــة الجــري فــي المجمــع التجــاري  ،06وتحــدي خورفــكان
الجبــي ،ومســرة اليوبيــل الذهــي لنــادي الســيارات القديمــة،
وعــدد مــن البطــوالت والتجمعــات الرياضيــة الناجحــة بتنظيمهــا،
.واألهــم ..إقامتهــا فــي مواقــع جميلــة جعلهــا فــي غايــة التمــز
وهــذه الفكــرة الــي مــزت الفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة،
مــن األفــكار الرائــدة والخالقــة ،وهــي جــزء مــن كثــر تــم
تنظيمــه فــي أماكــن طبيعيــة خالبــة بالشــارقة ،الــي تتمــز
.كإمــارة بتنــوع معالمهــا الرتاثيــة والتاريخيــة والســياحية
ً
ً
جــدا بالنســبة لبقيــة الهيئــات
واردا
وانطالقــا مــن ذلــك ،أصبــح
والمؤسســات الرياضيــة ان تســتفيد مــن هــذه التجــارب
الناجحــة فــي تنظيــم بطوالتهــا وفعالياتهــا المختلفــة،
فتختــار لهــا حدائــق عامــة ،أو معالــم ســياحية شــهرية ،أو
 .مواقــع أثريــة عريقــة ،جســدت معالــم اإلمــارة الباســمة
والحديــث عــن الرتويــج ،فقــد كان نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع
ً
ً
وســباقا فــي هــذا اإلتجــاه عندمــا أخــذ عــى
مبــادرا
عــن النفــس
عاتقــه أن يــروج ألنشــطته بطــرق مبتكــرة فــي في مختلــف األماكن
ً
خطابا إعالميـ ً
ً
هادفا لنــر ثقافة
ـا
والمواقــع ،الســيما وأنــه اســتخدم
ممارســة رياضاتــه ،مــن خــال هــذه المجلــة الــي بــن يديــك عزيــزي
.القــارئ ،والــي نتمــى ان نــرى مثيالتهــا فــي باقــي األنديــة الرياضية
ومــن المبــادرات الــي اعجبتــي ،منصــات التواصــل االجتماعــي
لبعــض األنديــة ،والــي ســايرت بذلــك ثقافــة العــر  ،وحققــت نقلــة
نوعيــة كبــرة فــي الرتويــج لنفســها وألنشــطتها ،ومنهــا منصــات
نــادي دبــا الحصــن والذيــد والشــارقة للدفــاع عــن النفــس ،وعــى
.غرارهــا فــي صفــوف األنديــة والمؤسســات الرياضيــة بالشــارقة
ً
أخــرا الرياضــة ليســت مجــرد نشــاط بــل رســالة ثقافيــة مجمتعيــة،
يمكــن بهــا صيــد عصافــر عــدة بحجــر واحــد ،والرتويــج واحـ ً
ـدا منهــا
.ليــس إال
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سعادة الفوز بجائزة
السعادة

بقلم مروان ال عيل

عضو لجنة التخطيط االسرتاتيجي
نشــعر بســعادة مضافــة لســعادة فــوز النــادي بجائــزة الســعادة
فــي مــكان العمــل والــي تعكــس الــروح االيجابيــة والســعادة
الــي يعيشــها منتســي النــادي وبمــا يرتجــم رؤيــة مجلــس الشــارقة
الريــايض ومجلــس ادارة النــادي بــأن توفــر عنــارص النجــاح يمهــد
بــدوره لوجــود بيئــة رياضيــة ســعيدة تمهــد بدورهــا الحقــا لتحقيــق
المنجــزات المســتهدفة ومــا يســعدنا أكــر إن هــذه الجائــزة هــي
األوىل مــن نوعهــا فــي هــذه المنطقــة ونادينــا المؤسســة الرياضية
الوحيــدة الــي فــازت بالجائــزة فضــا عــن انهــا تســلط الضــوء
عــى المؤسســات الحريصــة عــى االبتــكار المســتدام وتســاهم
.بالتشــجيع عــى خلــق بيئــة عمــل إيجابيــة وملهمــة لموظفيهــا
لقــد جــاءت فكــرة المشــاركة الجــل ابــراز دور النــادي فــي بــث روح
الســعادة وااليجابيــة وأهميــة ذلــك فــي تعزيــز العطــاء واالبــداع بــن
موظفــي النــادي وبمــا ينعكــس عــى ممارســة الرياضــة بشــكل
ممــز ،اضافــة اىل ان المشــاركة فــي الجائــزة تســاعد عــى االطــاع
عــى افضــل المعايــر العالميــة فــي العمــل الوظيفــي ممــا يعــي
إن الفــوز كان مهمــا للغايــة وأعطــى إنطباعــا عــن التمــز فــي إدارة
برامــج الرعايــة الصحيــة فــي مــكان العمــل ،وبمــا يســاهم بتحســن
صحــة موظفــي النــادي ،ومســاعدتهم فــي اتخــاذ خيــارات ذكيــة
وصحيــة للتغلــب عــى المشــكل الــي تتعلــق بالصحــة ،واالمــر ذاتــه
فــي معيــار أفضــل برنامــج لرفاهيــة العمــال لكونــه أظهــر التمــز
فــي توفــر تدابــر الرعايــة االجتماعيــة الــي تعمــل عــى تحســن
الراحــة البدنيــة والعقليــة ،واالجتماعيــة للموظفــن ،وتمــت ترجمــة
الفــوز بالمعياريــن ليخــدم المــردود الريــايض مــن خــال ســعي النادي
للرتويــج عــن نفســه بكونــه بيئــة عمــل جاذبــة لالعبــن والمدربــن
والموظفــن ،ألن المــدرب الســعيد او الموظــف الســعيد والعامــل
الســعيد غالبــا يعكــس ســعادته عــى البيئــة الــي يعيشــها وهــو
.مالمســناه خــال الفــرة الماضيــة والحاليــة ونتطلــع لهــا مســتقبال
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فيتامني د
وأهميته رياضيا
ا شــك هنــاك في اهمية فيتامــن دال في حياتنا العامة وانشــطتنا
الروتينيــة وكيــف لــه تاثــر كبــر عــى حالتنــا النفســية والجســمية ،
ففيتامــن دال يســاعد العظــام عــى امتصــاص الكالســيوم لتصبــح
اكــر صالبــة وكمــا يســاعد العضــات عــى ان تكــون اكــر قــوة
واكــر تحمــل للتماريــن الرياضيــة  .فاخــر الدرســات مــن مختلــف
الــدول قــد اثبتــت تاثــر فيتامني دال عــى الرياضــة والنشــاط البدني .
فالمســتويات المرتفعــة مــن فيتامــن دال والــذي
يجــب ان يكــون مــا بــن  ٤٠-٢٠نانوغــرام فــي الميليليــر
المصاحبــة لتماريــن رياضيــة منتظمــة قــد اثبــت فعاليتهــا
بتقليــل االصابــة بامــراض القلــب بشــكل ملحــوظ .
كمــا ان فيتامــن دال مهــم جــدا للرياضــن والذيــن يمارســون
الرياضــة باســتمرار وذلــك الن ارتفــاع مســتوى فيتامــن دال
يقلــل مــن االصابــات الرياضيــة و يقــوي الجســم ويعطيــه
الطاقــة الالزمــة لممارســة االنشــطة الرياضيــة المختلفــة .
كمــا يجــب ان نعــرف تاثــر هــذا الفيتامــن عــى حالتهــا
النفســية و شــغفنا فقــد تــم الربــط بــن الحالــة النفســية
الســيئة والمزاجــات المتقلبــة بنقــص فيتامــن دال .

صحتنا  ...رياضتنا
كلنــا يــدرك إن الغــذاء الصحــي مهــم جــدا لكافــة األعمــار
وليــس الرياضيــون فقــط لمــا يجــب أن يحتــوي عــى جميــع
.العنــارص الغذائيــة الرضوريــة الالزمــة لبنــاء جســم قــوي وصحــي
رياضيــا فــإن عــى أبطالنــا أن يهتمــوا بالحصــول يوميــا عــى غــذاء
متكامــل صحــي متنــوع وغــي بالعنــارص الغذائيــة والســوائل
والفيتامينــات والعنــارص األساســية لرفــد خاليــا الجســم بالطاقــة
وبنائــه بشــكل ســليم ومــن مصادرهــا الطبيعيــة كالخضــار والفواكــه
والرتكــز عــى عــدم تناولهــا كمكمــات غذائيــة بــدون استشــارة
.الطبيــب لمــا لهــا الكثــر مــن اآلثــار الجانبيــة الخطــرة عــى صحتهــم
وبخصــوص رشب الســوائل والمــاء بشــكل دوري خــال اليــوم يتوجــب
ان يكــون بمعــدل ثمانيــة اكــواب فــي اليــوم تقريبــا والــذي يعــد مــن
اهــم المكونــات االساســية لبنــاء خاليــا الجســم والعضــات لضمــان
بقــاء الجســم بعيــدا عــن الجفــاف الناتــج عــن التعــرق اثنــاء أداء
التدريبــات الرياضيــة وضمان عمل العضالت والجســم بشــكل متكامل
ومــن المهــم جــدا االنتبــاه ألهميــة النــوم والحصــول عــى
القــدر الكافــي مــن النــوم المنظــم خــال ســاعات الليــل،
حــى ينمــو الجســم ويتطــور بشــكل صحــي ويكــون قــادرا
عــى الدفــاع عــن نفســه مــن االجهــاد وبعــض االمــراض
.الناتجــة عــن قلــة النــوم وتجنــب االمــراض مثــل الســمنة
بالنــوم بــن
فخــال فــرة المراهقــة والشــباب ينصــح
 8 .و  10ســاعات عــى أال تقــل عــن  7ســاعات يوميــا

وختامــا علينــا ان نهتــم لمســتوى هــذا الفيتامــن فــي اجســامنا
الــذي يمكــن الحصــول عليــه اما مــن اوقات محــددة مــن النهار من
خــال ضــوء الشــمس او مــن خــال االدويــة  .ولكــن يجب الحــذر من
تنــاول حبــوب فيتامــن دال بــدون استشــارة طبيــب وذلــك النــه مــن
الفيتامينــات الــي قد تســبب تســمم اذا ما تــم اخذ جرعة زائــدة منه  .أبطالنــا الرياضيــون هــم بأمــس الحاجــة للرتكــز واالنتبــاه جيــدا
بشــكل
ورياضيــا
محــدد :لصحتهــم وكل مــا صلحــت صحتنــا كــرت تطلعاتنــا وازدادت طموحاتنــا
أخــرا لدينــا تجربــة شــخصية فــي نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن
النفــس والــذي أجــده بيئــة أمنــة وســليمة تحــث عــى اإللــزام بنظــام
غذائــي ســليم لرياضــة مليئــة بالعطــاء
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لتحقيق النجاح في
نادينا مشاعر ال توصف
بقلم محمد احمد

منسق شؤون مراكز التدريب

مــن اســعد اللحظــات الــي يعيشــها االداري والمــدرب
فــي النــادي عندمــا يــرى الســعادة و الرضــا فــي عيــون
الالعبــن والالعبــات و الســادة أوليــاء األمــور بكونهــا
االنجــاز الــذي يهــدف لــه كل فرد فــي المؤسســة الرياضية
ومنهــا نادينــا الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس،
 .وفقــا لرؤيــة وتوجيهــات مجلــس الشــارقة الريــايض
وانطالقــا مــن هــذا الجانــب ،تحــرص إدارة النــادي عــى
توفــر بيئــة العمل اإليجابيــة لجميع العاملــن و اليت تخلق
روح اإلنتمــاء للمؤسســة و تجعــل الجميــع فريــق عمــل
واحــد مــن خــال جعــل الســعادة جــزء اســايس يعيشــه
كل فــرد مــن أرسة النــادي ،و يعتــر فــوز النــادي لجائــزة
 .الســعادة فــي مــكان العمــل دليــا صادقــا عــى ذلــك
كمــا تحــرص إدارة النــادي عــى تنظيــم الفعاليــات و
األنشــطة الثقافيــة بهــدف اإلعــداد المتكامــل لشــخصية
أبنائنــا الالعبــن إلعــداد جيــل ريــايض واع حيــث تــويل
إهتمامــا كبــرا بهــذا الجانــب باإلضافــة إلســتثمار أوقــات
فــراغ الالعبــن فــي أنشــطة تعــود

عليهــم بالفائــدة مثــل تنظيــم المعســكرات الفصليــة و المســابقات
الثقافيــة و المحــارضات و ورش العمــل المتعلقــة باألمــن و
الســامة و التغذيــة و الســلوك الصحــي وشــهدت هــذه الفعاليــات
مشــاركات متمــزة و حظــي الفائــزون بالجوائــز والهدايــا وعــاش
 .الجميــع ســعادة نرتقبهــا فــي كل لحظــة لمنتســبينا وذويهــم
لــم يقتــر ذلــك عــى اروقــة النــادي فكثــرا مــا لمســنا الســعادة و الرضــا فــي
المشــاركات المجتمعيــة العديــدة ومنهــا مؤخرا في المشــاركة فــي مهرجان
(تــرق بفعالياتهــا) و الــذي نظمــه المكتــب االعالمــي لحكومــة الشــارقة
 .ومهرجــان الضواحــي والقــرى  10و المشــاركة فــي أيــام الشــارقة الرتاثيــة
وختامــا فكلمــات الشــكر و العرفــان لمــن ســاهم بإفشــاء الســعادة فــي
اروقتنــا لــن تكــون كافيــة أدعــو هللا أن يوفقــا جميعــا لتحقيــق أهــداف نادينــا
الحبيــب

الصغار يستعرضون مواهب
الجوجيتسو في القرائن
نظــم نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس
مهرجــان الجوجيتســو للصغــار فــي حديقــة القرائــن
وذلــك تزامنــا مــع فعاليــات مهرجــان الضواحــي والقرى
بمشــاركة قرابــة  80العبــا والعبــة العمــار تحــت 14
ســنة تزامنــا مــع الفــوز بــكأس رئيــس الدولــة فــي
الجوجيتســو لفئــي الناشــئني تحــت  16ســنة واالنســات
تحــت  18ســنة وشــهد جانبــا مــن المنافســات ســعادة
ســالم بــن خميــس الســويدي مديــر دائــرة الضواحــي
والقــرى فــي الشــارقة وســعادة عيــى هــال
الحزامــي رئيــس مجلــس الشــارقة الريــايض وســعادة
احمــد عبــد الرحمــن العويــس رئيــس مجلــس ادارة
النــادي وعــدد مــن المســؤولني والقيــادات الرياضيــة.
وعــر اوليــاء امــور الالعبــن الصغــار عــن ســعادتهم
لتنظيــم المهرجــان والــذي ظهــر بشــكل تنظيمــي ممزي
وســاهم باالعــداد لــه الســيد محمــد احمــد منســق
مراكــز التدريــب فــي النــادي والســيد طــه عبدالســتار
ســكرتري رياضــي الجــودو والجوجيتســو والســيد محمــد
بهــاء مــن ادارة التواصــل الحكومــي وموظفــي
ومدربــي النــادي
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الزهراني

صناعة البطل األولميب
ليست مستحيلة

أكــد رئيــس رابطــة المدربــن باللجنــة االولمبيــة
الســعودية ومــدرب األبطــال األولمبيــن الكابــن عــي
مســفر الزهرانــي أن صناعــة البطــل االولمــي تعتــر
مــن اهــم المشــاريع الــي تهتــم بهــا الــدول ،وهنــاك
الكثــر مــن الــدول والشــعوب فــي كل العالــم والــي
بالــكاد نعرفهــا ،لــوال وجــود بعــض أبطالهــا ورموزهــا
ً
وخصوصــا فــي المجــال
فــي بعــض المجــاالت،
الريــايض الــذي يحظــى بمتابعــة واهتمــام كل فئــات
ومراحــل البــر ،واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة ،ولكــن
تصبــح مشــهورة بمجــرد ان يشــارك رياضييهــا فــي
.االولمبيــاد فمــا بالــك عندمــا يحقــق انجــاز اولمــي
اليمكــن اعتبــار مهمــة صناعــة البطــل االولمــي ســهلة
بــل هــي معقــدة وتحتــاج اىل تخطيــط كبــر جــدا وعــى
فــرة طويلــة ولكــن اكيــد هــي ليســت مســتحيلة
ويمكننــا اعتبــار الصــن مثــال حــي عــى الطريقــة
الســليمة لصناعــة بطــل ريــايض اولمــي حيــث تعتمــد
عــى تشــكيل مستكشــفني يجولــون البــاد كل خبــر
فــي رياضتــه يبحثــون عــن االطفــال بعمــر ( )5-7ســنوات
الذيــن تظهــر عليهــم صفــات المواهــب الرياضيــة ومــن
بعــد ذلــك يتــم تحويلهــم ايل مــدارس رياضيــة تتكفــل
بتعليمهــم وكذلــك تطويــر مواهبهــم الرياضيــة ويوفــر
لهــم الســكن واالكل والتامــن الصحــي بعــد فــرة يتــم
توزيعهــم ايل نوعــن نــوع العــب اولمــي ونــوع العــب
محــي ويتــم تطويرهــم عــى هــذا االســاس لفــرة
 .طويلــة جــدا

إن االدعاء بأن المادة هي العامل األهم لدى الريايض ،مسالة يعتربها األبطال األولمبيون تأتي في أخر سلم أولويات اهتمامهم ،في
حني يحتل حبهم للرياضة عموما واللعبة خصوصا مكانة متقدمة في حياة البطل االولميب.
أن االطالع عىل تجارب اآلخرين في صناعة اإلبطال تجعلنا ندرك كرب هذه المهمة ،والعمل والمثابرة والتضحيات المطلوبة في أي
مرشوع لصناعة البطل االولميب العربي ،كما ان البحث واستقطاب الخربات من اهم عنارص نجاح اي مرشوع اولميب اسباب النجاح
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 1-اإلخالص واإلرصار والمثابرة في التدريب والمنافسة.

 7-الروح التنافسية العالية وتراكم النجاح.

 2-دعم وتشجيع األهل واألصدقاء والمعارف.

 8-الرتكزي عىل تحقيق الهدف.

 3-وجود المدربون األكفاء.

 9-أخالقيات العمل والتدريب والمنافسة.

 4-حب الرياضة عموما واللعبة خصوصا.

 10-الدعم المايل الذي يتلقاه الريايض شخصيا.

 5-توفر الربامج واالمكانات التدريبية المالئمة.

 11-توفري الربنامج الصحي المناسب .

 6-الموهبة الطبيعية.

 12-وجود االمان الوظيفي .
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إحرتافية العمل في
نادينا أسست لسعادتنا

بقلم محمد صبحي
ماأجمــل أن نعــز ونفتخــر بالنقلــة النوعيــة الــي يعيشــها
النــادي وأســفرت عــن الفــوز بجوائــز رفيعــة المســتوى
ومنهــا جائــزة الســعادة فــي مــكان العمــل بإثنــن مــن
.فئاتهــا وســط تواجــد دويل كبــر
رؤيــي إن الفــوز بهــذه الجائــزة ينعكــس عــى هويــة
وشــخصية كل منــا مــن الموظفــن فــي هــذا النــادي،
بشــكل إيجابــي وعــى عوائلنــا أيضــا ،وهــو أمــر طبيعــي،
.ممــا قــاد ألن نعيــش الســعادة قبــل أن نفــوز بجائزتهــا
لقــد ســاهم توفــر عنــارص العمــل االحرتافــي في أوســاط
النــادي اىل توفــر بيئــة عمــل نموذجيــة لمســها أفــراد
النــادي فــي مختلــف جوانبــه وهــو مــا مهــد ألجــواء
عمــل نموذجيــة إنعكســت عــى المــردود الفــي لالعبــن
والحقــا عــى الفــوز فــي مختلــف البطــوالت والكــؤوس
.واأللقــاب
برصاحــة كبــرة يمكنــي القــول إن نادينــا لــم يكــن ناديــا
رياضيــا فقــط بــل أرسة كبــرة تتمتــع بمختلــف المعطيــات
الحيويــة يســودها األلفــة والتعــاون والمحبــة واإليثــار
والتفاهــم وهــي صفــات أسســت بشــكل مبــارش لــأرسة
.الناجحــة
ومــع إنقضــاء العــام  2021نبــارك ألنفســنا وللجميــع
النجاحــات الــي تحققــت خاللــه ونتطلــع لعــام ســعيد
وممــز بــإذن هللا والجميــع بألــف خــر
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ابنائنا الممزي رياضيا
عــر أوليــاء امــور العبــن والعبــات جــدد انظــم اوالدهــم وبناتهــم
حديثــا للنــادي عــن ســعادتهم لالنضمــام لفــرق النــادي وخصوصــا
فــي الفــرع الجديــد فــي الصناعيــة  ،18وذلــك الن قــرب النــادي
عــن مناطــق ســكنهم فســحت لهــم مجــال مهــم كان مفقــودا
لممارســة الرياضــة الصحيحــة والنظاميــة ،وهــو مــا ســاهم
بشــكل مبــارش بتطــور امكانيــات ذويهــم رياضيــا وفــي كافــة
المجــاالت ،وقدمــوا الشــكر لمجلــس ادارة النــادي برئاســة أحمــد
عبــد الرحمــن العويــس واالدارة التنفيذيــة وادارة التدريــب الريــايض
.للجهــود المبذولــة
اإلداري الكابــن أحمــد مصطفــى المعــايل رصــد ردود أفعــال
عــدد مــن أوليــاء االمــور مؤكــدا انهــا تفعــم بالســعادة وااليجابية
واالرتيــاح ومؤكــدا ان االلــزام بالتدريــب والحضــور بالزمــان
والمــكان المحدديــن بشــكل دقيــق واالســتماع لتوجيهــات
الجهازيــن الفــي واالداري وتعــاون العوائــل مــع مســؤويل
.النــادي رفــع مــن ســقف تطلعاتهــم نحــو االفضــل

مبينا ان والد الالعب سيف زايد العويس قال انه ابنه اصبح لديه شعور جميل انه سيكون بطال في يوم ما في رياضته الجودو ويشعر
بالسعادة لذلك فهو حريص عىل االلزتام بالحضور اليومي ،وحبه لرياضته لكونها أثرت ايجابا عليه في جميع الجوانب وان الرعاية اليت
.يحظى بها في النادي رفعت من سقف طموحاته
سيف الحديدي
وقدم االداري أحمد المعايل نموذجا لالعب سيف الحديدي الذي قالت والدته السيدة حصة أحمد :ان النادي عزز من شخصيته بشكل
طيب من حيث الجانب الريايض والشجاعة واالخالق والتمزي في كل يشء وقالت ام سيف :ولدي سيف لم يفارق عائلته يوما ما اال خالل
مشاركته مؤخرا في بطولة الجوجيتسو اليت اقيمت في ابوظيب وكنت قلقة ان اسمح له بالسفر بدون اي فرد من عائلته لكين اتخذت
قرار ذلك وجىن ولدي فوائد جمة من ذلك مما عزز ثقتنا كعائلة بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واصبح لدي طموح ان يصبح
سيف العبا دوليا مستقبليا
مدية ماجد
وقال والدة الالعبة مدية ماجد الكابوري السيدة أمل حميد السويدي ان ابنتها كانت بحاجة اىل ان تمارس الرياضة لذلك فقد شعرت
بسعادة كبرية عندما نجحت باختبار االحزمة االول في حياتها في التايكواندو وعندما نالت الحزام شعرت بسعادة مضافة مما ترك في
.نفسها اثرا ايجابيا انعكس عىل دراستها في المدرسة وشخصيتها بني صديقاتها مقدما الشكر لمن يقف خلف هذا النجاح
عيل فرجاني
ونقل عن والد الالعب عيل عماد فرجاني ان النادي ومن خالل انضمامه لصفوفه وتدربه عىل الجوجيتسو وتطوره اسهم بشكل ممزي
عىل ان يتخلص من الضغط النفيس الذي صاحب ابناء المجتمع في االيام الصعبة لجائحة كورونا مما انعكس عىل دوره االيجابي في
البيت والمدرسة
عمر محمد
وختم االداري أحمد المعايل وصفه لالعب الجودو عمر محمد راشد االنصاري قائال ان مستقبال باهرا ينتظره بسبب الزتامه في التدريب
وطموحه المتصاعد مبينا ان مدربه اسالم عبد الفتاح يرى فيه نموذجا لالعب الملزتم وانه استفاد كثريا من ممارسته للرياضة
كادر ووصفه انه مرشوع بطل اولميب في المستقبل
وفي هذا السياق اكدت المهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي ان سعادة االبناء والبنات في النادي وعوائلهم
هدف اسايس يندرج ضمن أهداف وخطط النادي وسرناجع جميع ردود أفعال منتسيب النادي وأولياء االمور وبما يساهم بنقلة نوعية
عيل التيجاني
مضافة للمردود العام للنادي
ونقل عن والد الالعب عيل عماد الدين التيجاني ان النادي ومن خالل انضمامه لصفوفه وتدربه عىل الجوجيتسو وتطوره اسهم بشكل
ممزي عىل ان يتخلص من الضغط النفيس الذي صاحب ابناء المجتمع في االيام الصعبة لجائحة كورونا مما انعكس عىل دوره االيجابي
في البيت والمدرسة
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منصة االبطال
مكسب إعالمي من
إبداعات النادي

بيئة العمل
في أجواء إيجابية

بقلم اإلعالمي محمد بهاء الدين

بقلم أنيس كولنشريي

أشــعر بفخــر وإعــزاز بجميــع الجهــود الــي ســاهمت مــن
خاللهــا بــدوري اضافــة اىل زمالئــي فــي ادارة االتصــال
الحكومــي( االعــام) وقــادت اىل ان يحقــق النــادي
لمكاســب إعالميــة نعــز بهــا فــي األرسة الرياضيــة لنــادي
الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس ومنها فــوز النادي
بجائــزة أفضــل فيديو في مســابقة يــوم الجــودة العالمي
الــي نظمهــا مجلــس الشــارقة الريــايض والمنافســة
بقــوة عــى معيــار االعــام فــي جائــزة التمــز ،والكثــر من
المكاســب المهمــة ،إال إنــي أعزت كثريا بـــ “ منصة األبطال”
الــي تــم أختتــام المرحلــة األوىل منهــا مؤخــرا ونحــن
بصــدد إطــاق المرحلــة الثانيــة العــام الحــايل ،لدورهــا
بتعزيــز مكانــة النــادي والرتويــج لثقافتــه بنــر ثقافــة
رياضــات الدفــاع عــن النفــس ،كمــا وان المنصــة كانــت
اول برنامــج مرئــي يعــده ويقدمــه النــادي فــي اإلمــارة
.الباســمة ونالــت رضــا وإعجــاب الكثــر مــن أبنــاء المجتمــع
والمنصــة هــي برنامــج ريــايض فيديــوي يتــم تســجيله
فــي اســتوديو مصغرتــم اعــداده فــي النــادي ويقــدم
عــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي ويتضمــن اخبــار النــادي
ولقــاءات مــع منتســبيه ويســلط الضــوء عــى محتلــف
فعالياتــه

أعــز بتجربــة العمــل فــي نــادي الشــارقة لرياضــات
الدفــاع عــن النفــس وتحديــدا فــي الجانــب اإلعالمــي
لكونهــا أضافــت لمســرتي الوظيفيــة مهــارات جديــدة
لــم تكــن لتتحقــق لــوال بيئــة العمــل فــي أجــواء إيجابيــة
وفرتهــا إدارة النــادي ،ســاهمت برفــع ســقف الطمــوح
إىل أن أقــوم بتنفيــذ الكثــر مــن األفــكار الجديــدة
والــي تتناســب ورؤيــة مجلــس إدارة النــادي بــأن
يكــون لإلعــام دور أكــر مــن أن يســلط الضــوء عــى
دور الريــايض والرياضيــة فــي مــكان ممارســة الرياضــة
.بــل أن يكــون رشيــكا معــه فــي الوصــول للنجــاح
وفــي هــذا الجانــب تســعدني تجربــة تطويــر الموقــع
األلكرتونــي للنــادي والــذي يظهــر بصــورة أكــر فاعليــة
مــن ســابقه وأيضــا لمختلــف التطبيقــات األلكرتونيــة الــي
قــادت بدورهــا ألن تكــون بيئــة عملنــا ســعيدة وإيجابيــة
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ما أجمل

الفوز

بالمركز األول
بقلم

سيف أحمد الزعابي

مدير إدارة اإلتصال الحكومي

نجــح نادينــا نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن
النفــس مــن نيــل اكــر مــن  700ميداليــة ملونــة
فــي العــام  ،2021و 25كأســا منهــا  13كأس بالمركز
األول فــي جميــع األلعــاب ،منهــا الفــوز بأغــى
الكــؤوس فــي الناشــئني تحــت  16ســنة واألنســات
تحــت  18ســنة فــي الجوجيتســو ،وغريهــا الكثــر مــن
اإلنتصــارات الــي يعــز بهــا ويفتخــر كل أفــراد النــادي
لكونهــا تعكــس الجهــود الجبــارة الــي بذلتهــا أرسة
النــادي فــي جميــع الجوانــب الرياضيــة والذهنيــة
والثقافيــة واإلعالميــة ودور أوليــاء اإلمــور الكــرام
بدعــم توجهــات مجلــس إدارة النــادي وإداراتــه
لتحقيــق خطتــه اإلســراتيجية ووفقــا لرؤيــة مجلــس
الشــارقة الريــايض.
إن للفــوز فــي المركــز األول شــعور ممــز وجميــل يعكــس النجــاح الــذي يتطلــع لــه كل ريــايض فــي رياضتــه ويرتجــم رؤيــة مجلــس إدارة
النــادي أن يكــون نادينــا فــي مصافــي افضــل األنديــة التخصصيــة عــى مســتوى العالــم.
وإنطالقــا مــن ذلــك نعــز فــي ادارة االتصــال الحكومــي بالجهــود اإلعالميــة الــي واكبــت تحقيــق هــذه اإلنجــازات وتســليط الضــوء عليهــا
لنضــع أبنــاء المجتمــع واإلرسة الرياضيــة فــي الدولــة فــي الصــورة الــي أصبــح عليهــا نادينــا نــادي الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفــس
واألســاليب اإلحرتافيــة الــي تتبعهــا اإلدارة التنفيذيــة وإدارة التدريــب الريــايض فــي تطويــر الالعبــن للوصــول بهــم لمنصــات التتويــج
الدوليــة.
ولنــر ثقافــة الفــوز واإلنجــاز ســاهم فريــق العمــل اإلعالمــي بتنفيــذ نحــو  1000منشــور تــم نــره فــي اإلنســتقرام والفيســبوك و55
تصميــم يخــص العمــل فــي باقــي المفاصــل ونحــو  300تغريــدة فــي حســاب التويــر ،ونــر  72خــر فــي مختلــف الصحــف ووكاالت األنبــاء
ناهيــك عــن عــدد كبــر مــن الفيديوهــات التعريفيــة والرتويجيــة واإلصــدارات الــي تســلط الضــوء بدورهــا عــى ثقافــة رياضــات الدفــاع عــن
النفــس وأهميتهــا فــي حيــاة أبنــاء المجتمــع ،ومنهــا «مجلتنــا» الــي باتــت فــي اللغتــن العربيــة واإلنجلزييــة.
أيضــا يمكننــا الحديــث عــن إنجــاز مضــاف فــي العــام  2021ســاهم إدارتنــا بالتعــاون مــع إدارة التدريــب الريــايض بتنظيــم ملتقيــن دوليــن
تــم تنظيمهمــا عــن بعــد وحققــا مكاســب ممــزة فــي إســترشاف مســتقبل رياضــي التايكوانــدو والكاراتيــه وكان لهاذيــن التجمعــن
االفرتاضيــن دور مهــم فــي الرتويــج لمكانــة النــادي الدوليــة والمحليــة والــذي نــراه عنــر محــوري فــي تطــور رياضاتنــا وصــوال لتحقيــق
الهــدف األســمى.
ختامــا نعــز إن دور اإلعــام رافــق كل تلــك اإلنجــازات ليســاهم بإمكاناتــه ودوره فــي تطــور المــردود العــام للنــادي ولنــا فــي المســتقبل
القريــب رؤى جديــدة نتطلــع إلعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة النــادي لمزيــد مــن المنتــوج اإلعالمــي الهــادف فــي النــادي.
وهللا ويل التوفيق.
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