شعار  - IOGKFرمز عائلتنا

*

شعار  IOGKFليس رمزً ا يمثل  Okinawan Goju-ryu Karateكأسلوب.

النقاط الرئيسية:
•
المكتب اإلداري الدولي“ IOGKFاتحاد  Okinawan Goju-Ryuللكاراتيه الدولي” هو المالك
القانوني العالمي لشعار  ، IOGKFوهو” ”IOGKFملكية مسجلة كعالمة تجارية.
• يمثل الشعار"“" IOGKFاتحاد  Okinawan Goju-Ryuللكاراتيه الدولي ” فقط ,واليمثل
الشعارأي من مجموعات الفنون القتالية األخرى مثل  Goju-ryuأو الكاراتيه.

• الدول ذات العضوية الكاملة في , IOGKFتضمن الحصول على المميزات اللتي تسمح للمؤسسات
الرسميةالمسجلة فيها للحصول على المميزات التالية ,في التحكم الفردي في استخدام اسم وشعار
 IOGKFفي أي سلع أو مطبوعات أو منتجات في محيط مؤسستهاالمسجلة.
• الدول ذات العضوية الكاملة في , IOGKFتضمن الحصول على المميزات لعرض الفته تحمل
اسم وشعار  IOGKFوكاراتيه  Okinawan Goju Ryuالتقليدي.
• الدول غير األعضاء في  IOGKFو الدول ذات العضوية السابقةغير مسموح لها نهائيا استخدام
شعار  IOGKFتحت أي ظرف من الظروف.

التاريخ الموجز للشعار:
• مؤسس شعار , IOGKFالمعلم " " Morio Higaonnaكان ملهما للحصول على شعار صنع
ليمثل المؤسسة اللتي كان يعمل لتأسيسها.
 oالتصميم الخارجي للشعار هو جزء من رمز كان يستخدمه سابقًاالمعلم ""Yoyogi Dojo
 oالتصميم الداخلي للشعار هو شعارالعائلة للمعلم ""Chojun Miyagi
• مالحظة:
• المعلم " " Morio Higaonnaحصل على اإلذن من عائلة
المعلم" "Chojun Miyagiلدمج شعار عائلتهم في الشعار اللذي كان يعمل
عليه.
• المعلم " " Morio Higaonnaقدم شعار  IOGKFألول مرة في يوليو عام  1979في االجتماع
التأسيسي في منطقة بول انجلترا.
• الشعار يمثل الهدف المشترك الذي يتقاسمه جميع أعضاء , IOGKFوهو حماية والحفاظ على "
"Goju-Ryu Karate-deالتقليدي لألجيال القادمة.
• منذ عام  1979كان الشعار هو الرمز المحدد التحاد  Okinawan Goju-ryu Karae-deالدولي.
الشعار يمثل  IOGKFفقط.

شرح الشعار:

• األسم  Goju-ryuيعني األسلوب الصلب واللين .المعلم  Higaonnaالهم لدمج العنصرين ,العنصر
اللين " الشكل الخارجي المستدير" والجسم الصلب " شعار عائلة Miaygiالمربع" لتمكينه في
تمثيل الشعار.
الشعار يمكن أمن يكون له صلة بالجنة واألرض ,كما هو معروف في اللغة اليابانية التقليدية ب ""kenkon
ألنه يتم تمثيل الجنة في كثير من األحيان على شكل دائري ويتم تمثيل األرض على أنها زاوية في ثقافة
.Okinawan
• للتبسيط ،الشعار يشار الية ب "شعار "IOGKF

الوضع الحالي للشعار:
• رؤساء الدول األعضاء في  IOGKFيتم منحهم أذونات محددة حول كيفية استخدام الشعار.
• المكتب اإلداري الدولي ل  IOGKFقام بحماية "شعار  "IOGKFمن العديد من التجاوزات وإساءة
استخدام الشعار من قبل غير األعضاء في .IOGKF
• يمكن اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه فيها أو إساءة استخدام شعار  IOGKFإلى كبير المدربين في
الدولة  ، kambukai /أو إلى admin.office@iogkf.com
• سيؤدي عدم االمتثال لطلب التوقف عن إساءة استخدام شعار  IOGKFإلى تمرير األمر الى فريق
عمل حماية شعار  .IOGKFقد تختار فرقة عمل حماية شعار أيضًا إشراك IOGKFالقانونية في
اإلجراءات.
مالحظة هامة :شعار  IOGKFهو عالمة تجارية واحدة من أربع عالمات تجارية تم إنشاؤها ومملوكة
قانونًا لمكتب  IOGKFاإلداري الدولي.
 .1شعار IOGKF
 .2اختصار IOGKF
 .3االسم الكامل “اإلنجليزية” :اتحاد  Okinawan Goju-ryuللكاراتيه الدولي
 .4االسم الكامل “اليابانية” :

