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الجوجيتسو
إماراتية الهوى.. برازيلية النشأة
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ُتعد رياضة الجوجيتسو من الرياضات الفتية التي القت قبواًل كبيراً 

لدى أطياف متعددة من المجتمع، وعلى الرغم من حداثتها إال 

أنها انتشرت بشكل موسع، متخطية حاجز المنافسات المحلية إلى 

بلدان متعددة حول العالم، وعلى الرغم من نشأتها بالبرازيل إال أن 

اإلمارات نجحت في تسليط األضواء عليها، لترتبط كل المنافسات 

الدولية ارتباطاً وثيقاً ببالد زايد الخير وخاصة العاصمة الحبيبة 

أبوظبي، لتصبح الحقيقة األكيدة أن لعبة »الجوجيتسو« وقعت في 

غرام اإلمارات وأصبحت أسيرة هواها وبطوالتها الكبيرة.

ولعل الرعاية الكريمة التي تحظى بها رياضة النبالء من قبل صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، الباعث األول للنجاح، حيث وضع 

سموه أسس ومبادئ النجاح لدى إدارة اتحاد اإلمارات للجوجيتسو 

الذي يعمل وفق خطة مدروسة وممنهجة جعلت أبوظبي عاصمة 

للعبة عالمياً، كما تمتد أيادي سموه البيضاء لتدعم أصحاب 

اإلنجازات من أبناء الوطن، فال تمر مناسبة يحقق فيها أبطال 

اإلمارات إنجازاً ما إال ويالقون التكريم والتحفيز من جانب سموه، 

وهذا األمر جعل أبناء الوطن يتفانون في حصد الذهب من أجل 

نيل شرف مقابلة ومصافحة سموه.

Ⅶ  إعداد ـ محمد محسن
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مــع بدايــات ونشــأة الجوجيتســو في 

اإلمارات يتبادر إلى الذهن ســمو الشيخ 

طحنــون بــن زايــد آل نهيان مستشــار 

األمــن الوطني، الذي يعود له الفضل في 

انتشــار هذه الرياضة وتطورها وإعطائها 

مســاحة كبيرة. وقد بدأت قصة شــغف 

ســموه بهذه الرياضة، أثناء دراســته في 

ســان دييغو  بأميركا عــام 1995، حيث 

كان يتابــع دوري بطولة القتــال النهائي 

)المعروفــة اختصــاراً بـــ UFC(، ليصبح 

بعــــدها من المعـــجبين بهذه الرياضة 

التي كانت منتشرة في مختلف الواليات 

المتحــدة األميركية. بعدها التحق ســمو 

الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان، 

بمدرسة جريسي باّرا ليتعلم أسس رياضة 

الجوجيتسو وبعد عودته إلى أرض الوطن 

في العام 1997، حرص ســموه على نشر 

تلك الرياضة في دولة اإلمارات.

شــهد العــام 2017 تنظيــم العديــد من 

البطوالت العالمية:

• بطولــة العالم تحــت 21 - اليونان، 7 

ذهبيات و4 فضيات و2 برونزيات.

• أبوظبي غراند ســام لندن، 4 ذهبيات 

وفضية.

• بطولة باريس المفتوحة، ذهبية، فضية، 

3 برونزيات.

• البطولة اآلسيوية الشاطئية ـ تاياند، 5 

ذهبيات، 5 فضيات، برونزية.

• األلعاب اآلسيوية ـ فيتنام، 10 ذهبيات 

و8 فضيات و4 برونزيات.

• األلعــاب العالميــة - بولنــدا، ميدالية 

ذهبية.

• كأس العالــم تحــت 15 ـ البلقــان، 8 

ذهبيات، 6 فضيات، 4 برونزيات.

العالم  بطولة  ـ •  للجوجيتسو 

ذهبية كولومبيا، 

واحدة.

نســتهل الحديث عن رياضة النباء بتقديم تجربة 

اتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو الناجحة بشــهادة 

الجميــع، التــي وضعت االتحــاد بفضــل الدعم 

الامحدود من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد 

األعلى للقوات المســلحة على قائمــة المكرمين 

كأفضل مؤسســة محلية لجائزة محمد بن راشــد 

لإلبــداع الرياضي. »البيــان الرياضي« قلبت أوراق 

اإلنجــازات التــي أبهــرت العالــم ورصــدت أهم 

التحديــات، وتقدمهــا إلــى القــارئ واالتحادات 

الرياضية في الدولة، بهدف االستفادة من خاصة 

التجربة التي بدأت بتأســيس اتحاد الجوجيتســو 

في نوفمبر 2012، حيث مرت ســت ســنوات من 

البطــوالت واإلنجازات، وقد حرصنــا على تقديم 

محاور النجاح وهي الجانب التســويقي، اإلداري، 

والفني، واســتقطاب آالف من الممارسين، وذلك 

مــن خال آراء المســؤولين أنفســهم في االتحاد 

واألندية ونجوم اللعبة. 

رعاية كريمة
مــن جانبه، أشــاد فهد علي الشامســي المدير 

التنفيذي التحــاد اإلمارات للجوجيتســو واألمين 

العــام لاتحاديــن اآلســيوي والدولــي، بالرعاية 

الكريمة لصاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، التي جعلت من أبوظبي عاصمة 

لهــذه الرياضة الفتية، التي تســتثمر في اإلنســان 

اإلماراتي وإعــداده رياضياً وتعليمياً، وســلوكياً ما 

يعكس الوجه المضيء والحضاري للدولة. 

وعــن تجربة االتحــاد في النواحي التســويقية 

وصنع موارد مالية تجعل االتحاد واللعبة يصمدان 

أمــام التحديــات المالية، وتبعده عــن أي أزمات 

متوقعة، قال الشامســي: إن االتحاد منذ التأسيس 

اعتمــد على خطة مدروســة وقائمة على أســس 

تسويقية مرنة، أبرزها تسويق الجوجيتسو كرياضة 

ومنتج تســويقي، من حيث دراسة السوق بجميع 

أبعــاده فانتهينــا إلى ثاثــة محاور رئيســية هي 

الاعب واألســرة والمدرسة ويأتي دور االتحاد في 

النهاية ليلقي لمســاته أو يعدل بعض الشــيء في 

هذه المنظومة. 

نجاح وأهداف
وأضــاف: التســويق ليس معنــاه ماديــاً بحتاً بل 

والســلوكية  الرياضيــة  الجوانــب  فــي  يبحــث 

واألخاقيــة وينميها بالشــكل األمثــل، وباكتمال 

المنتــج والمقصــود بــه الممارســون للعبــة من 

حيــث المســتويات الفنية، والصحية والســلوكية 

والتعليميــة، فإننا نتيقن أننــا نجحنا في تنفيذ ما 

أوكل إلينا مــن أمانة وإعداد جيل مكتمل األركان 

ينافــس محلياً ودولياً، وهذا المنتج صحيح األركان 

ال شك في أنه يفرض نفسه على الرعاة ويستقطب 

المزيــد منــه، ألن الرعــاة واتفاقيات الشــراكة ال 

تبحث إال عن المجتهدين وأصحاب النجاحات. 

وتابع: نجحنا في الوصول إلى األسرة والمدرسة 

وإيصال رســالتنا أن الجوجيتسو هو البيئة المثالية 

الســليم، واالنضباطي والسلوكي  لإلعداد الصحي 

وغــرس القيــم المجتمعية البنــاءة، باإلضافة إلى 

اإلعــداد الفني القائم على أســس فنية وفق أرقى 

المــدارس العالمية في اللعبة، وبذلك شــاركنا مع 

المحاور األســرة والمدرســة والمديرين والممارس 

نفســه جميع االهتمامات أو األســس التي تتوافر 

فــي خلق جيــل رياضي قــوي منضبــط ويتحلى 

باألخاق والقيم الرفيعة، وانتهينا أن بطوالتنا تبدأ 

من المدرسة. 

وأبان الشامســي، أن العمــل المبذول من قبل 

االتحاد مع شــركائه األسرة والمدرسة والنادي في 

إخراج منتج يتبلور في الاعب والاعبة نفســهما، 

ينعكــس على اتفاقيات الشــراكة مع مؤسســات 

الرعاية، والقائمة على أسس دعم البرامج الرياضية 

والصحية، والعمــل المجتمعي، التي ترى أهدافها 

وخططها الداعمة في الجوجيتسو الذي حقق هذه 

األهــداف من خــال المنتج الذي أعــده وما زال 

يعده ويتبلور في بناء اإلنسان بشكل عام.

استفادة كبيرة
وتابع: اتحاد الجوجيتسو يمتلك قاعدة عريضة من 

الممارسين والمحيطين بهم، فإذا افترضنا أن مائة 

ألف يمارسون اللعبة فعلياً فإن هناك أربعمائة ألف 

يضافــون إليهم ألن األمر ال يتوقف على ممارســة 

الجوجيتســو فحسب بل يجذب شريحة كبيرة من 

األسرة واألصدقاء والمتابعين، والمهتمين بالرياضة 

بشــكل عام، ومن هذا المنطلق تأكد لشركائنا أننا 

نمتلك قاعدة كبيرة ونؤثر في المجتمع ولدينا عدة 

رســائل صحيــة وتعليمية ومجتمعيــة وال تتوقف 

على الجانــب الرياضي البحت، وتتفرع الشــراكة 

مع المؤسسات والهيئات إلى تبادل المنفعة بيننا، 

وتعدد المســاهمات من المؤسســات حتى على 

مســتوى المؤسسات الفندقية أو شركات الطيران، 

وفي نهايــة المطاف تعم االســتفادة على جميع 

األطراف، وبذلك يكون اتحاد الجوجيتسو قد خلق 

موارد متنوعة ومتعددة.

دقة تنظيم
بــدوره، أوضح طارق البحــري مدير جوالت غراند 

ســام، أن البطولة في غاية األهمية فعلى صعيد 

6 سنـوات حافلة ببطــوالت الجوجيتسو

دعم محمد بن زايد وراء تألق اللعبة

• نوفمبر 2012 تأســس اتحــاد اإلمارات 

للجوجيتسو. 

األســرة،  والروافــد:  الضاربــة  القــوة   •

المدرسة، األندية. 

• مــارس 2016 تبنــت القيــادة العامــة 

لشرطة أبوظبي الرياضة الجوجيتسو.

• 1584 عدد المنتســبين المسجلين من 

قبل األندية. 

• 47000 عدد الطلبة الممارسين. 

والاعبــات  الاعبيــن  عــدد   6000  •

المسجلين في االتحاد. 

• 5 آالف متفرج ســعة صالة مبادلة آرينا 

وتتسع لـ9 أبسطة.

• 14 ناديــاً اعتمدت الجوجيتســو ضمن 

ألعابها وهي: الوحــدة، الجزيرة، بني 

يــاس، الظفرة، العين، النصر، شــباب 

الشــارقة،  الوصــل،  األهلــي- دبــي، 

الذيد،  الفجيــرة،  اإلمــارات،  عجمان، 

العروبة.

ُتعد بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 

هي درة البطوالت الدولية با منازع.

• نظمت البطولة عام 2009 في العاصمة 

أبوظبــي التــي تســتضيف النســخة 

العاشرة أبريل المقبل. 

• في نســخة أبريل 2007 تم زيادة عدد 

أيام المنافســات لـ14 يوماً بمشــاركة 

نخبة مصنفي العالم.

• شــارك 7000 العــب والعبــة من 100 

دولة في كافة النسخ حتى اآلن. 

• 10 من أساطير العالم تباروا على بساط 

رياضة النباء في العاصمة الحبيبة. 

• أول بطولــة تنظم منافســات ألصحاب 

الهمم للمرة األولى في تاريخ اللعبة. 

• مشاركة العبين من أعمار 4 سنوات وما 

فوق لجميع األحزمة واألوزان. 

• 3 مايين درهم جوائــز مالية للفائزين 

في المنافسات.

 المؤسس األول

 درة البطوالت

 2012

 2017

وديمة اليافعي.. تكريم بنت اإلماراتسميرة الرميثي.. طموح وإصرار

Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

تعتبر سميرة الرميثي أول إماراتية تترفع 

إلــى الحزام األســود لتعكس ما وصلت 

إليه الفتاة اإلماراتية من مكانة متميزة، 

حتــى ولو كانــت في رياضــات قتالية، 

تحتاج إلى جهد مضاعف من التدريبات 

والعزيمــة واإلصــرار والصبــر، وبجانب 

تميزهــا الرياضــي فهي عضــو مجلس 

للجوجيتســو،  اإلمــارات  اتحــاد  إدارة 

إلى خبراتها  الرميثي  وتســتند ســميرة 

الطويلة كاعبة محترفة وإدارية متميزة 

إلــى ترقية مجموعة كبيــرة من فتيات 

األحزمــة  إلــى  ووصولهــن  اإلمــارات 

المتقدمة خصوصاً األزرق. 

وقالــت ســميرة الرميثــي: إن فتــاة 

اإلمارات برهنت على تميزها وبوصولها 

إلى مراتب متقدمة في المجال الرياضي، 

وخصوصاً الجوجيتسو الذي يضم اآلالف 

من مختلف األعمــار، فهن تميزن على 

بســاط النبــاء وتوجــن بالذهــب في 

المحافل الدولية، وأنا بشخصي جزء من 

الوجه المشــرق لطمــوح فتاة اإلمارات 

في »رياضة النباء« وأتوقع في خال 5 

أو 7 ســنوات سيكون لدينا في اإلمارات 

عــدد جيد مــن الفتيات حملــة الحزام 

األســود، وهي مســألة وقــت يقتضيها 

الترفيع من حزام آلخر.

Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

تــرى وديمــة اليافعي العبــة منتخبنا 

الوطنــي للناشــئين، أن الجوجيتســو 

اإلماراتــي وصل إلى مراحــل متقدمة 

الفني واالحترافي، وفتاة  على الصعيد 

اإلمــارات تجاوزت حاجــز الرهبة منذ 

سنوات.

وقالــت الحاصلة على جائزة محمد 

الرياضي والمصنفة  راشــد لإلبداع  بن 

األولى على مســتوى العالــم في فئة 

الناشــئات، والحاصلة أيضاً على ذهبية 

آســيا: أنا كفتــاة إماراتية فخــورة بما 

حققتــه بنــت اإلمــارات علــى مدار 

الماضيــة، فقــد تجــاوزن  الســنوات 

المشــاركة فــي البطــوالت المحلية، 

وأصبحن يتنافسن في حجز مقعد في 

البطوالت التي تنظم على المســتوى 

الدولــي، وأصبحت فتــاة اإلمارات 

قدوة وموهبة لفتت أنظار الكثير 

من المتابعين. 

وأضافــت: جميــع العوامل 

من  الكثيــر  لتحقيــق  مهيــأة 

النباء،  اإلنجازات على بســاط 

واألندية  الجوجيتســو  فاتحــاد 

توفــر الكوادر الفنيــة واإلمكانيات 

اللوجســتية، ويتبقــى علــى الراغبات 

فقط التقدم وممارسة اللعبة. 

� اإلمارات أضحت عامة متميزة في اللعبة |  البيان

فهد علي: الجوجيتسو 
منتج رياضي يقدم 

رسائل فنية وأخالقية 

طارق البحري: إقامة 
جولة خامسة لغراند 

سالم في روسيا 

فيصل الكتبي: بطوالت 
أبناء اإلمارات تزيدنا 

مسؤوليًة وإصرارًا



المســتوى الفني فإنها تســتقطب أقــوى مصنفي 

العالــم، وتتيح الفرصــة لجميع الممارســين حول 

العالم للمشاركة في مسابقات تتسم بالقوة الفنية 

ودقــة التنظيم، كما أنها توفر فرصــاً متعددة بعد 

بطولة أبوظبــي للمحترفين التي تنظم مرة واحدة 

خــال العام، مبينــاً أن االتحاد دفــع باألندية في 

جوالت غراند ســام وهيأ لهم البيئة المناسبة من 

أجل إرسال العبيهم والعباتهم، وقد نجحنا في هذه 

الجزئيــة بأن نوكل بالمســؤولية على األندية التي 

تتطور من عام آلخر وتشــارك فــي هذه الجوالت، 

بناء علــى األوزان واألحزمة بالتنســيق مع االتحاد 

الــذي اكتفــى بإرســال المنتخبــات الوطنية خال 

النســختين األولى والثانية وأوكل المســؤولية إلى 

األندية فــي الجولة الثالثة، وبهــدف تفريغ العبي 

المنتخب لبطوالت أخرى.

مدارس متنوعة
وبيــن البحــري، أن اتحاد اإلمارات للجوجيتســو 

بصــدد إضافة جولتيــن إضافيتين لغراند ســام، 

وســتكون األولى في روسيا وجار العمل والتشاور 

علــى تنظيم المحطــة الثانية اإلضافيــة في قارة 

أفريقيا، وبذلك ســيصبح عدد الجوالت 7 ومشيراً 

إلى أنه ســوف يعلن نهاية فبراير الجاري بشــكل 

رسمي، يذكر أن اتحاد اإلمارات للجوجيتسو ينظم 

5 جوالت غراند ســام في العواصم طوكيو، لوس 

أنجليــس، رودي جانيرو، لنــدن، وأخيراً العاصمة 

أبوظبــي، وإضافــة جولتيــن بمثابــة تميــز كبير 

للجوجيتســو اإلماراتي في التوســع لنشــر اللعبة 

وإتاحة الفرصة أمام آالف الممارسين، في مناطق 

متنوعة ومختلفة لقارات العالم. 

وعــن أهمية جــوالت غراند ســام بالنســبة 

للجوجيتســو اإلماراتي والعالمي بشكل عام قال: 

حرصنا على أن ننقــل بطوالتنا المحلية إلى أفق 

أوســع وفي موطن اللعبة نفســها، واألربع مدن 

طوكيو، لوس أنجليس، رودي جانيرو، لندن، تضم 

مدارس للعبة متنوعة من حيث المســتوى الفني 

واألكاديميــات والمدارس، واحتــكاك العبينا مع 

هــذه المدارس يصقــل العبينا بشــكل احترافي، 

وراعينا التنوع الجغرافي بتوفير هذه المســابقات 

فــي قــارات آســيا، وأوروبــا، وأميركا الشــمالية 

والجنوبيــة، وختاماً فــي العاصمة أبوظبي ممثلة 

للشــرق األوســط، باإلضافة أنها تســمح لآلالف 

من العبينا والعباتنا بالمشــاركة في هذه البطولة 

المهمة التي تصنف الثانية من حيث القيمة بعد 

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

إنجاز وقمة
أوضــح فيصــل الكتبــي بطــل منتخبنــا الوطني 

حامل الحزام األســود، أن اإلنجــازات وما تحقق 

طــوال األعــوام الماضيــة يفــرض علينــا المزيد 

مــن المســؤوليات للمحافظة على المكتســبات 

ومواجهة التحديات والتطور الكبير التي تشــهده 

اللعبة على المستوى الدولي. 

وأضاف الكتبي: ال شك في أن االتحاد والاعبين 

واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة تعي تمامــاً أهمية 

مواصلــة النجاح والوصول إلــى القمة ليس صعباً 

فــي حــد ذاته بــل المحافظــة علــى القمة هي 

األصعب، ومؤكداً أن التحديات المقبلة هي األهم 

واألصعب نظراً لزيادة عدد البطوالت وتنوعها.

وتابع: أناشــد الجيل الحالي بالتعلم من الجيل 

الماضي وأعتقــد أننا محظوظــون جميعاً بتوافر 

الدعــم وآخر ما توصلت إليه اللعبــة تطوراً، وما 

يتبقــى هو ترجمة هذه الثقــة واإلمكانيات على 

بساط النباء، مشدداً على أن الهدف األسمى هو 

تمثيــل الدولة خير تمثيل فــي المحافل الدولية، 

لكي يــرى الجميع »عيال زايــد« وهم يخوضون 

التحــدي وهو ليس فقط فنياً، بل أخاقي وتنمية 

للعقل اإلنســاني، الذي غرســه القائد المؤســس 

المغفــور له بــإذن اللــه تعالى الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، موضحاً أنه 

يستعد من اآلن لخوض بطولة آسياد في جاكرتا، 

باإلضافة إلى بطولة العالم للمحترفين.

Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

للجوجيتســو  الدولي  االتحاد  رئيــس  أكد 

اليوناني بانايوتوس، بأن رياضة الجوجيتسو 

وصلت إلى مراحل متقدمة على المستوى 

الدولــي، مؤكداً على الــدور الحيوي الذي 

يتبناه اتحاد اإلمارات للجوجيتسو في نشر 

اللعبــة دولياً، وذلك مــن خال البطوالت 

الكبرى التي تنظم، واألفكار البناءة المتبعة 

في كبرى المسابقات التي سمحت بزيادة 

عــدد المنتســبين للعبة، وهــذه الجهود 

مكنت أبوظبي كعاصمة لهذه الرياضة.

وأضــاف اليونانــي بانايوتوس: ســعيد 

جداً بالتطور الذي شهدته البطوالت التي 

تنظم، وأخرها جولة غراند سام أبوظبي، 

التــي أصبحت محــط اهتمام ومشــاركة 

النجاحات  وهــذه  الدوليين،  المصنفيــن 

المتواصلــة والســريعة تؤكــد أن الرؤية 

كانــت ثاقبة تنظيمياً وفنيــاً، مع التحدي 

المقبــل في بطولتــي أبوظبــي العالمية 

األلعــاب  ودور  الجوجيتســو  لمحترفــي 

اآلسيوية في جاكرتا.

وعن ملف إدراج اللعبــة أولمبياً، قال: 

لدينا اهتمام خــاص باالعتماد األوليمبي، 

وحاليــاً نحن فــي مرحلة إعــداد الملف 

للعرض علــى اللجنة األوليمبيــة الدولية، 

ولدينــا ثقة كبيرة فــي أن تعتمد رياضتنا 

ضمن األلعاب األوليمبيــة 2024 بباريس، 

مشــيراً إلــى أن االتحاد الدولــي من أكثر 

االتحادات تطوراً وانتشــاراً، وفي المرحلة 

المقبلة نعطي أولويات للبطوالت القارية.

Ⅶ أبوظبي ـ البيان الرياضي

شدد يوسف البلوشــي مدير اللجنة الفنية 

فــي اتحاد الجوجيتســو علــى أهمية دور 

المــدارس في دعم ورفــد اللعبة وتزويدها 

بأعداد هائلة، ووصف البلوشــي المدارس 

بأنها خط إنتاج متجدد وتخرج اآلالف من 

ممارسي اللعبة، بصفة دورية. 

وقــال البلوشــي: بالنظر إلــى نجاح أي 

لعبــة عالميــاً ناحــظ أن لها وجــوداً في 

المــدارس، ولذلك فنحن نقــدر جيداً قيمة 

المــدارس وال شــك أننا محظوظــون بها، 

والفتاً إلى أن ممارسي جوجيتسو المدارس 

يتــم تصنيفهم فيمــا بعــد، وتأهيلهم إلى 

األندية ومن ثم اختيــار النخبة للمنتخبات 

الوطنيــة، أمــا المســتويات العادية فإنهم 

يشــعلون المنافســات المحليــة ويكونون 

تحت المجهر لتأهيلهم مرة أخرى. 

موضحــاً أن األنديــة تكمــل منظومــة 

النجــاح مــع المــدارس بتأهيــل العبيهم 

وتزويــد المنتخبــات الوطنيــة، معبراً عن 

التي وصل  المتميــزة  بالمســتويات  فخره 

إليها الجوجيتســو اإلماراتي على المستوى 

الدولي، مشيراً إلى أن االختيارات واألوليات 

في االنتقاء تخضع للجنة الفنية التي يرأسها 

رئيس االتحاد عبدالمنعم الهاشمي مباشرة، 

وتتكون من مجموعة خبيرة بأمور وشؤون 

الرياضة.

Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكــد عبيد الكعبي إداري جوجيتســو الجزيرة 

والعب الماســترز للحزام األســود، أن األندية 

طــورت كثيراً مــن اللعبة وذلــك عطفاً على 

توفير قاعدة من الاعبين والاعبات وتأهيلهم 

بالشــكل األمثل والدفع بهم في المســابقات 

المحليــة والدوليــة، مشــيراً إلــى أن األندية 

كانت تعتمد ســابقاً على مســابقات االتحاد، 

أمــا اآلن فأصبحت تتحمل مســؤولياتها تجاه 

دعــم اللعبة بشــكل عــام، وقــد اتضح هذا 

الدور الكبير من خال مشــاركات األندية في 

جــوالت غراند ســام في العاميــن األخيرين 

وبعض المسابقات الدولية التي تقام في نواح 

مختلفة حول العالم. 

وأضاف إداري جوجيتســو الجزيرة والعب 

الماسترز للحزام األسود: وضع معايير المنافسة 

من قبل اتحاد الجوجيتســو بوضع ألقاب مثل 

التفوق العام، ودرع كأس رئيس الدولة، خلق 

بيئة تنافســية بين األندية وخصوصاً الجزيرة 

والوحــدة والعين، في المقابل تســعى بقية 

أندية الوســط إلى تحسين مستواها لمنافسة 

األنديــة األوائل. كما أوضح الكعبي، أن نادي 

الجزيــرة يســعى بكل قــوة إلنقاذ موســمه 

والحفاظ على لقب أفضل ناد. كما أشار إداري 

جوجيتســو الجزيرة، إلى أن ابتعــاد الجزيرة 

نســبياً عن منافســة نادي الوحدة والعين ال 

يعنــي أن فخــر أبوظبــي خارج الحســابات، 

موضحاً أن النادي ابتعد بفارق من النقاط عن 

الوحدة ألن األخير شــارك في بطولة منغوليا 

األخيــرة وحصــد 1000 نقطة، فــي المقابل 

يتميــز بعدد وافر من العبيه، مشــيراً إلى أن 

الجزيــرة يتميز في فئة الكبــار وأيضاً الصغار، 

لكن الحلقة المفرغــة التي تحتاج إعادة نظر 

هــي الفئات مــن 18 إلى 21 ســنة. يذكر أن 

فخر أبوظبــي حقق لقب 

للعامين  ناد  أفضل 

الماضيين.

09 ملف

اليوناني بانايوتوس: لدينا الثقة 

في إدراج اللعبة 2024

يوسف البلوشي: المدارس  

طاقات متجددة

 عبيد الكعبي: األندية طورت كثيرًا 

من اللعبة

6 سنـوات حافلة ببطــوالت الجوجيتسو

دعم محمد بن زايد وراء تألق اللعبة

� رئيس االتحاد الدولي

� يوسف البلوشي

� فهد علي

� طارق البحري

� فيصل الكتبي

� عبيد الكعبي
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الفضلي.. خريج مدرسة محمد بن زايد للقيم واألخالق

Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

عنــد الحديــث عن عمــر الفضلــي العب 

منتخبنا الوطني للناشــئين »18 عام« فإننا 

نستحضر موقفه النبيل في بطولة الصاالت 

بعشــق آباد بتركمســتان، ســبتمبر 2017، 

فابــن اإلمارات تحلى بالقيم واألخاق التي 

غرســها القائد المؤســس الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيــان، طيب الله ثــراه، ففي 

حلقات النزال واجه عمر خصماً يدعى لون 

راشاد 37 عاماً، وكسب الفضلي النزال، وما 

كان من ابــن اإلمارات عقــب اإلعان عن 

فوزه، إال أن اتجه صوبه وقبل يديه ورأســه 

في مشــهد مؤثر نادر الحدوث، وبســؤاله 

قال: قبلت يد الخصم ألنه في عمر والدي، 

وألني تخرجت من مدرســة محمد بن زايد 

للقيم واألخاق.

مبادئ 
المشــهد يقدم األسس والمبادئ التي تربى 

عليهــا الاعب في اتحاد الجوجيتســو بأن 

الرياضة أخــاق قبل كل شــيء، علماً بأن 

الفضلي كان األصغر سناً في البطولة وأصر 

أن يقدم احتراماً كبيراً لخصمه لمعرفته أنه 

في عمر والده.

للناشئين،  ويصنف الفضلي األول عالمياً 

ورفع راية الوطن عالية خفاقة في المحافل 

البطوالت  الدوليــة بعدما خاض عشــرات 

العالميــة، جعلتــه فــي مصــاف األوائــل 

بحصولــه علــى جائــزة محمد بن راشــد 

لإلبداع الرياضي في النسخة األخيرة، وأبرز 

إنجازاتــه تتويجه بالذهب في بطولة باريبا 

بســيرالنكا، وفيتنــام، وبطــوالت أبوظبي 

العالميــة لمحترفي الجوجيتســو، والغراند 

سام، وفضية العالم باليونان.

قيم نبيلة
وقــال الفضلــي تربيــت في أســرتي على 

األخــاق وتعــودت عليها فــي التدريبات 

واالتحــاد غرس هــذه القيم النبيلــة فينا، 

وترجمــت هــذه القيم الرفيعــة من خال 

رياضــة النباء لذلك كانــت اختياري األول، 

وطموحــي علــى المســتوى التعليمي أن 

أجنــد ضابطاً فــي القوات المســلحة، مع 

مواصلتي لممارســة الرياضة التي أعشقها، 

خصوصاً أنني فــي الحلقة األخيرة للتعليم 

القريب،  للمســتقبل  وبالنســبة  الثانــوي، 

أوضــح أنــه يتدرب علــى فترتين في 

الخامســة صباحــاً قبــل ذهابه إلى 

المدرسة وفي الخامسة عصراً عند 

االنتهــاء مــن الدراســة، من أجل 

العالــم  بطولــة  غمــار  خــوض 

للناشئين مارس المقبل، وعالمية 

أبوظبــي لمحترفي الجوجيتســو 

ودورة األلعاب اآلسيوية في جاكرتا 

أغسطس المقبل.

الجزيرة يسعى 
للحفاظ على لقب 

أفضل ناٍد

� اإلمارات أضحت عامة متميزة في اللعبة |  البيان
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� أبوظبي- البيان الرياضي

أكــد محمد ســالم الظاهــري نائب رئيس 

اتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو، أن اللعبة 

أصبحــت تمــارس تقريبــاً في كل أســرة، 

وتحظــى منافســاتها بمتابعــة جماهيرية 

كبيرة، ووصــوالً إلى إقامة كبرى البطوالت 

والدولــي،  المحلــي  المســتويين  علــى 

وأصبحت العاصمة أبوظبي الداعمة األولى 

لرياضــة النبــاء على جميع المســتويات، 

وذلــك بفضل الدعــم الكبير الــذي يوليه 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.

وأضــاف: نعمــل فــي اتحــاد اإلمارات 

للجوجيتسو منذ نشأته وفق آلية ممنهجة 

وخطط مدروســة، ورأينا في بادئ األمر أن 

األسرة والمدرسة والنادي هم روافد اللعبة، 

ولذلك جاء برنامج الجوجيتسو في مدارس 

أبوظبــي، وأصبح يغطي جميــع المدارس 

الحكوميــة بحوالي 47 ألف طالب وطالبة، 

وال شــك أننا فخــورون بحصــول البرنامج 

المــدرس على الترتيــب األول عالمياً وفق 

االتحاد الدولي. 

قاعدة
وأوضح الظاهري، أن الجوجيتسو المدرسي 

أصبح يستند إلى قاعدة متينة توفر التدريب 

للطلبة، ويهدف إلــى التنمية الذاتية برفع 

معدالت اللياقة البدنيــة، ما ينعكس على 

التحصيل العلمــي، في المقابل يتم تأهيل 

المحلية  الطلبة والطالبات إلى المسابقات 

والدولية من أجل تمثيل الدولة خير تمثيل، 

وقد أثبت الجوجيتسو المدرسي بالفعل أنه 

المنصــة التي تنطلق منهــا األبطال، حيث 

يعتبر الرافد الرئيســي لألندية والمنتخبات 

الوطنيــة، وال تخلــو مســابقة وإال يحصل 

فيهــا أبناؤنــا وبناتنا على مراكــز متقدمة، 

باإلضافــة إلى الحضــور الجماهيري الكبير 

الذي يتبع مشــاركة الطاب على مســتوى 

األسرة واألصدقاء. 

كمــا أشــار نائب رئيس اتحــاد اإلمارات 

اتحــاد  تجربــة  أن  إلــى  للجوجيتســو، 

الجوجيتســو ثريــة وقامــت على أســس 

مدروسة بدراســة جميع المحاور التي تبدأ 

بالمدرسة واآلســرة واألندية، وفوز االتحاد 

بجائزة محمد بن راشــد لإلبــداع الرياضي 

مؤخــراً كأفضل مؤسســة محليــة لم يأت 

من فــراغ، عطفاً على نجــاح وتميز أبنائنا 

وبناتنــا فــي المســابقات الدوليــة وتبوؤ 

المراكز األولى، وهــذا النجاح يفرض علينا 

تحديات كبيرة للمحافظة على المكتسبات، 

وال شــك أن إدارة االتحــاد فــي تحد دائم 

مــع النفــس، من أجل أفق أوســع لرياضة 

النباء، ودائماً مــا نقدم كل جديد مع كل 

موسم باستحداث مسابقات أو توسيع عدد 

جوالتها.

دعم
وأكــد الظاهــري، أن اتحــاد الجوجيتســو 

يتحمــل مســؤوليته المجتمعيــة وينظــم 

مســابقات تدعــم الجانــب المجتمعــي، 

ومنهــا تنظيــم بطوالت تحمل اســم كأس 

رئيس الدولة، بطولــة نائب رئيس الدولة، 

والشهيد، باإلضافة إلى مبادرات مجتمعية 

خال المنافســات نفســها مثل توج ابنك، 

وذلك بهدف دمج األســرة والمدرســة في 

العمل الرياضي ووضعه في الصورة نفسها، 

كمــا يلتزم اتحاد الجوجيتســو بدعم دورة 

واألولمبياد  الشــتوية،  األولمبيــة  األلعاب 

الخاص 2019، تماشــياً مع أهداف االتحاد 

المجتمعية. 

وعــن ملــف إدراج الجوجيتســو ضمن 

األلعــاب األولمبيــة قال: إننا نســعى بكل 

جهد برئاســة عبدالمنعم الهاشــمي رئيس 

االتحاد إلدراج الجوجيتســو ضمن األجندة 

األولمبيــة، وذلك من خــال التحرك على 

جميع المســتويات، واســتحداث بطوالت 

مــن شــأنها أن تزيد عدد منتســبي اللعبة 

الجوجيتســو  عالمياً، وأعتقد أن مشــاركة 

فــي دورة األلعاب اآلســيوية فــي جاكرتا 

أغســطس المقبل خطوة مهمة على سبيل 

إدراج اللعبة. مشــدداً على مسؤولية إدراج 

الجوجيتسو ضمن األجندة األولمبية، حيث 

مســؤولية جميــع اتحادات الــدول وليس 

اإلمارات فحســب، ومن جانبنا ندعم بقوة 

هــذا الملف، إيمانــا منا أن الجوجيتســو 

تستحق الكثير على المستوى الدولي.

أكد أن االتحاد يستحدث بطوالت جديدة سنويًا

الظاهري:47 ألف طالب وطالبة يمارسون اللعبة

� الجوجيتسو قبلة أبطال العالم  |  البيان

ملف األولمبياد 
مسؤولية اتحادات 

الدول وليس 
اإلمارات منفردة

Ⅶ  توصيات »                      الرياضي«

 الخروج 
بالمسابقات 
المحلية إلى 

النطاق الدولي. 

6
تكوين وتطوير 
قاعدة ممارسي 
اللعبة والعمل 
على تطويرها.

5
تشكيل لجان 

فنية متخصصة 
في األندية 

واالتحادات. 

4
وضع نظام 

تسويقي للعبة 
وعدم االعتماد 

على الدعم 
الحكومي. 

3
 عدم االعتماد 
على رياضيي 
األندية فقط.

2
اكتشاف الطلبة 

الموهوبين 
بالتنسيق 

مع اإلدارات 
التعليمية.

1

البرنامج المدرسي 
األول عالميًا وفق 

االتحاد الدولي
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