
احتفالية الوالء واالنتماء

نظمت صالة وولدجيم بدبي بالتعاون مع أكاديمية االتحاد الدولي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية في اإلمارات والشرق األوسط 

احتفالية خاصة بمناسبة احتفاالت الدولة بعيد االتحاد الـ 51 
وبيوم الشهيد، جرت االحتفالية بحضور سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 

واللياقة البدنية  ومسؤولي األكاديمية والصالة وفي مقدمتهم 
المهندس وليد عبدالكريم مدير عام األكاديمية، والدكتور وسام 

عبدالكريم مدير الصالة ومدير الشؤون القانونية، والكابتن محمد 
عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية في األكاديمية، وعدد كبير من 

األبطال تقدمهم مرشد مبارك.

احتفالية الوالء واالنتماء

282022العدد ديسمبر



عودة قوية ومميزة لدورات أكاديمية االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية IFBB لتنظم 

بمملكة البحرين الشقيقة مجددًا، بعد انقطاع 
لفترة، بسبب تداعيات جائحة »كوفيد ـ 19« غابت 

خاللها األكاديمية عن تنظيم أي دورة داخل 
المملكة، مكتفية بمشاركة العديد من مدربي 
ومدربات البحرين والمهتمين بهذه الرياضة في 

الدورات التي كانت ُتنظم عن ُبعد طيلة العامين 
األخيرين.

وجاءت عودة تنظيم دورات األكاديمية بالبحرين 
قوية ومميزة كعادتها، وشهدت حضورًا ومشاركة 

مميزين  من قبل المدربين ومحبي رياضة بناء 
األجسام واللياقة البدنية على مستوى المملكة، 
كما شهدت متابعة وتغطية إعالمية واسعة من 
قبل وسائل اإلعالم البحرينية كافة، كما شهدت 

حضورًا رسميًا من قبل أعضاء وممثلي مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكمال األجسام ومسؤولي 

الرياضة بالمملكة، إلى جانب مسؤولي األكاديمية، 
وفي مقدمتهم سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس مجلس اإلدارة، وكل من المهندس 

وليد عبدالكريم سعيد مدير عام األكاديمية، ومحمد 
عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية. 

عبدالكريم سعيد يشيد بنجاح مهمة أكاديمية IFBB في المملكة
ترحيب كبير بعودة تنظيم الدورات بالبحرين

ويعود الفضل في عودة دورات األكاديمية إلى 
مملكة البحرين من جديد إلى الجهد والتعاون 

الكبيرين من قبل مجلس إدارة اتحاد كمال 
األجسام البحريني برئاسة البطل السابق سامي 

حداد رئيس مجلس اإلدارة، وعضوة المجلس عائشة 
األحمدي، ودعم جميع أعضاء المجلس . 

جرت دورة المستوى األول يومي 21، و22 
أكتوبر/تشرين األول في فندق جولدن توليب 

بالعاصمة المنامة، بحضور سعادة العقيد 
عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية، وممثلي 

االتحاد البحريني ، وقادها كبير المحاضرين 

الدوليين باألكاديمية المهندس وليد عبدالكريم 
سعيد .

وتضمنت الدورة مجموعة من المحاور المهمة 
التي تهم قطاع المدربين األساسيين، كان أهمها 
مبادئ وأساليب التدريب، والفسيولوجيا العامة، 

وأنظمة إنتاج الطاقة، واأللياف العضلية، والجهاز 
العضلي، والجهاز العصبي. 

تخلل اليوم الثاني للدورة قيام إدارة األكاديمية 
بتكريم عدد كبير من المتعاوتين والداعمين لمسيرة 

األكاديمية،  وتسليم شهادات التخرج للخريجين 
البحرينيين.

عبدالكريم سعيد يتوسط المشاركين في دورة البحرين
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جرت على هامش دورة المستوى األول التي أقيمت في 
العاصمة البحرينية المنامة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون 

وشراكة مع االتحاد البحريني لكمال األجسام، وبموجبها 
تمنح إدارة األكاديمية حق تنظيم واستضافة دورات 

أكاديمية IFBB بمملكة البحرين، إلى جانب الكثير من 
المهام األخرى التي تتعلق بتأهل وتدريب وصقل المدربين 

على مستوى المملكة.
مّثل إدارة األكاديمية في توقيع اتفاقية الشراكة سعادة 

عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية،   
فيما أنابت رئيسة اللجنة القانونية باالتحاد البحريني وعضوة 

مجلس اإلدارة عائشة األحمدي في التوقيع عن سعادة 
سامي الحداد رئيس االتحاد البحريني الذي تصادف تواجده 

خارج الدولة خالل فترة تنظيم الدورة وتوقيع االتفاقية.
 وشهد مراسم التوقيع مسؤولي األكاديمية المهندس 
وليد عبدالكريم المدير العام، والكابتن محمد عبدالكريم 

المدير اإلداري.

استقبل سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
أكاديمية االتحاد الدولي IFBB لبناء األجسام واللياقة 

البدنية في مقر األكاديمية بدبي، ممثلة االتحاد 
البحريني لكمال األجسام، عضوة مجلس اإلدارة ورئيسة 

اللجنة القانونية في االتحاد، السيدة عائشة األحمدي 
التي حرصت على زيارة مقر األكاديمية بدبي، بعد أيام 

من تنظيم دورة المستوى األول بالمملكة.
كان في شرف استقبال عائشة األحمدي كل من 

المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين والمدير العام،  
والكابتن محمد عبدالكريم المدير اإلداري  .

وتخلل اللقاء اجتماع تم خالله تقييم حجم النجاح الذي 
شهدته دورة المستوى األول، وحجم الرضا لمجلس إدارة 

االتحاد البحريني والمشاركين عن الدورة.
وفي ختام الزيارة، حرصت إدارة األكاديمية على تكريم 

األحمدي ممثلة االتحاد البحريني لكمال األجسام؛ تقديرًا لها 
ولدورها المهم في عودة تنظيم الدورات في المملكة.

اتفاقية تعاون وشراكة
بين أكاديمية IFBB واالتحاد البحريني 

ترحيب كبير بممثلة االتحاد البحريني 
عائشة األحمدي بمقر IFBB في دبي 

من االجتماع الذي جمع عائشة األحمدي مع إدارة األكاديمية   عبدالكريم سعيد وعائشة األحمدي خالل مراسم توقيع عقد الشراكة

خالل تكريم األحمدي من إدارة األكاديميةويتبادالن العقود عقب التوقيع
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احتفلت إدارة أكاديمية االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية  IFBB باإلمارات والشرق 
األوسط،  بالنجاح الكبير الذي شهدته تنظيم دورة 

المستوى األول التي نظمتها األكاديمية على مدار 
يومين في رأس الخيمة، والتي جرت بالتعاون مع 
نادي بووست الرياضي، وشهدت مشاركة مميزة، 

وحظيت بتقدير جميع المشاركين فيها.
شهد وتابع فعاليات الدورة سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية IFBB، سفير 

االتحاد العربي لبناء األجسام للتنوير والثقافة والتعليم، 
ورافقه سعادة أحمد الدباني رئيس نادي بووست 

الرياضي برأس الخيمة، وقادها على مدار يومين 
المهندس وليد عبدالكريم  كبير المحاضرين الدوليين 

مدير عام األكاديمية، وأشرف عليها إداريًا الكابتن محمد 
عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية في األكاديمية.

أكد سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية باإلمارات والشرق األوسط، سفير االتحاد 
العربي لبناء األجسام للتنوير والثقافة والتعليم، 

سعادته الكبيرة بنجاح تنظيم أولى دورات 
األكاديمية بإمارة رأس الخيمة، وعّد النجاح الذي 

تحقق تأكيدًا لدور األكاديمية في نشر العلم 
وتدريب وتأهيل المدربين، وقال: إن إيماننا بالعلم 

والتعلم والدور المهم لألكاديمية، يجعلنا نسعى 
بكل الطرق لنكون األقرب للراغبين في صقل 

قدراتهم.
وأثنى سعادته على جهود نادي بووست برأس 

الخيمة، بقيادة سعادة أحمد الدباني رئيس النادي، 
الذي وفر كل اإلمكانات المتاحة لنجاح الدورة، 
وخروجها بالمستوى الذي يليق باسم ومكانة 

األكاديمية. 

من جانبه، أكد سعادة أحمد الدباني رئيس نادي 
بووست الرياضي برأس الخيمة، سعادته الكبيرة 

بنجاح أول دورة ينظمها النادي، بالتعاون مع 
أكاديمية IFBB، مشيدًا بدعم إدارة األكاديمية، 
ومساندتها له برئاسة سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد، وبتميز مديرها العام وكبير 
المحاضرين المهندس وليد عبدالكريم وكافة 
أعضاء إدارة األكاديمية، وكافة أعضاء فريق 

التنظيم التابع إلدارة نادي بووست، ووعد بتنظيم 
مزيد من دورات األكاديمية خالل الفترة المقبلة .

إشادة كبيرة بنجاح تنظيم 
أولى دورات األكاديمية برأس الخيمة 

عبدالكريم سعيد: كل الشكر 
لنادي بووست على جهوده في نجاح الدورة 

أحمد الدباني: نتطلع 
لتنظيم دورات عدة في رأس الخيمة 

اإلدارة تكرم أحد المشاركينجانب من المشاركين في دورة رأس الخيمة

وتكرم أحد الخريجين

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 67



IF
BB

 A
C

AD
EM

Y 
D

U
BA

IIFBB AC
AD

EM
Y D

U
BAI

 ُنظمت بنجاح كبير دورة المستوى الثاني التي تظمتها 
أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 

باإلمارات والشرق األوسط ) عن ُبعد( يومي 4 و5 
نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ضمت عددًا مميزًا من 
المشاركين والمشاركات من داخل الدولة وخارجها، 

بينهم مشارك ومشاركة من والية نيوجرسي األمريكية. 
أقيمت الدورة بحضور وإشراف سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية IFBB، سفير االتحاد العربي 

للتنوير والثقافة والتعليم، ومتابعة مديرها العام 
المهندس/ وليد عبدالكريم، وكافة أعضاء مجلس اإلدارة. 

وقادها المحاضر الدولي ورئيس اللجنة العلمية في 
األكاديمية الدكتور/ صالح طاهر، ورافقته اختصاصية 

التغذية بسمة صالح طاهر .
وتضمنت الدورة التي شهدت تفاعاًل كبيرًا من جانب 

المشاركين والمشاركات عدة محاور مهمة في علوم 
التدريب وتأهيل وصقل المدربين، كان أبرزها: التغذية 

السليمة، وأضرار المنشطات، والمكمالت الغذائية، 

والعناصر الغذائية، والتوازن العضلي ..
وتخللت اليوم الختامي للدورة كلمة من قبل  سعادة 

العقيد/ عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية، أشاد خاللها بحماس وتفاعل المشاركين 

والمشاركات، وتميز طاقم المحاضرين والطاقم اإلداري 
الذي أشرف على الدورة، وعّد سعادته دورة المستوى 

الثاني من الدورات التأسيسية المهمة للمدربين 
المبتدئين  .

نظمت بنجاح وتميز  دورة المستوى الثالث التي نظمتها 
أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية 

)IFBB( عن بعد على مدار يومين ، والتي جرت بمشاركة 
كبيرة ومميزة من داخل الدولة وخارجها.

وكان سعادة العقيد/ عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 

واللياقة البدنية، سفير االتحاد العربي لبناء 
األجسام للتنوير والثقافة والتعليم، أكد خالل 

كالمة مع المشاركين في اليوم األول والثاني 
تقديره الكبير  لجميع المشاركين متمنيًا لهم 

مواصلة مشوار التفوق في مجال اللعبة.
 قاد الدورة طاقم  المحاضرين الدولي المكون من 

المهندس وليد عبدالكريم سعيد كبير المحاضرين 
الدوليين مدير عام األكاديمية، والكابتن سالم سعيد. 
تضمنت دورة المستوى الثالث مجموعة مهمة من 

المحاور. 

ختام مميز وناجح لدورة 
المستوى الثاني بقيادة صالح طاهر

عبدالكريم سعيد يشيد 
بحماس المشاركين في دورة المستوى الثالث

المشاركين في الدورة خالل اإلجتماع عن بعد

المحاضر الدولي صالح طاهر

عبدالكريم سعيد يتوسط نجوم صالة وولدجيم

وليد 
عبدالكريم

سالم 
سعيد
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 أثنى المهندس وليد عبدالكريم كبير 
المحاضرين، ومدير عام أكاديمية 

االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية على حماس بنت الكويت مريم 

خالد الحاتم، وعلى رغبتها وإصرارها 
على خوض غمار كافة الدورات، وكل 
المستويات المقبلة بأكاديمية االتحاد 

الدوليIFBB، التي اجتازت من دوراتها 
دورتين متتاليتين كان آخرها دورة 

المستوى األول في رأس الخيمة، 
بعد أن  كانت حصلت على شهادة 

المستوى الثاني عقب مشاركتها في 
الدورة التي نظمتها األكاديمية عن ُبعد .

من جانبها، أكدت مريم الحاتم سعادتها الكبيرة 
باالنضمام للدراسة في األكاديمية، كونها المكان 

المناسب والمعتمد من قبل االتحاد 
الدولي في أكثر من 203 دول على 

مستوى العالم .
وقالت: اإلدارة الناجحة بقيادة سعادة 

العقيد عبدالكريم سعيد أكثر ما يميز 
دورات األكاديمية، إلى جانب األداء 

الرائع لطاقم المحاضرين الدوليين 
بقيادة المهندس وليد عبدالكريم الذي 

جعل األكاديمية في المرتبة األولى 
على مستوى العالم في مجالها .

وأشارت إلى أنها ستواصل مشوارها 
في استكمال دورات األكاديمية؛ 

بهدف الوصول إلى مرحلة الماجستير، 
والحصول عليه، لتكون أول مدربة كويتية تحصل على 

.IFBB ماجستير االتحاد الدولي

الكابتن عبداهلل الحوسني أحد أهم المنتسبين ألكاديمية 
IFBB، وأحد المدربين المميزين في بناء األجسام 

واللياقة البدنية ليس على مستوى دولة اإلمارات فقط؛ 
بل على مستوى منطقة الشرق األوسط، وهو أيضًا أحد 

أهم المتعاونين مع إدارة األكاديمية منذ أن بدأت قبل 
أكثر من 6 سنوات.

وكان البطل عبداهلل الحوسني بدأ مشواره في عالم بناء 
األجسام عام 1999 العبًا وعاشقًا للعبة، وفي الوقت 

الذي كان يسعى فيه إلى الوصول إلى منصات التتويج، 
أصيب في الظهر والكتف األيسر، فاضطر بأمر األطباء 

والمدربين للتوقف.
وعلى الرغم من ابتعاده عن التدريب فإن حنينه وحبه 

إلى هذة الرياضة، جعله يعود مرة أخرى بعد أكثر من 
عشر سنوات.

عودة الحوسني جاءت هذة المرة من خالل صقل قدراته 

العلمية؛ وذلك بااللتحاق بدورات أكاديمية االتحاد 
الدولي IFBB، فواصل مشاركاته في دورات األكاديمية 

على مدار العامين الماضيين حتى وصل إلى المستوى 
السابع، وأصبح جاهزًا لخوض دورة المستوى الثامن، 

واالقتراب من الحصول على الماجستير.
أكد الحوسني أن استفادته كانت كبيرة من األكاديمية؛ 

بفضل حرص القائمين عليها بقيادة سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد رئيس األكاديمية، وتميز أداء طاقم المدربين، وفي 
مقدمتهم المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين، كما 

أن تعاون كافة أعضاء ومسؤولي األكاديمية كان وراء 
وصوله إلى المستوى الذي وصل إليه اآلن.

وقال عبداهلل الحوسني: إن هدفه القريب هو الحصول 
على الماجستير من االتحاد الدولي IFBB، أما هدفه 

األكبر أن يكون مدربًا محترفًا، ومحاضرًا دوليًا ضمن طاقم 
المحاضرين بأكاديمية االتحاد الدولي.

مريم الحاتم: أسعى ألن أكون أول فتاة 
كويتية تحصل على الماجستير في بناء األجسام 

عبداهلل الحوسني: هدفي الحصول 
على الماجستير وااللتحاق بكادر المحاضرين الدوليين 

مريم الحاتم خالل مشاركتها في دورة رأس الخيمة األخيرة

مريم الحاتم

عبداهلل الحوسني خالل تسلمه شهادة إحدى الدورات

سعيدة بمشوارها مع األكاديميةعّد األكاديمية المكان األفضل لصقل قدرات المدربين 
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ركائز التغذية السليمة

يعد االهتمام بالتغذية من ركائز الحياة بجميع أشكالها سواء كانت 
عالجية أو رياضية أو من الجانب الجمالي فقط، وتم االهتمام بها بشكل 
مكثف بعد جائحة »كورونا«؛ إذ شكلت خط الدفاع األول داخل الجسم 

في ظل غياب العالج النهائي حينها، كما أنها اليوم المقصد األول 
لعالج األمراض المتنوعة؛ مثل السمنة والنحافة واألمراض المرتبطة بهما 
كمرض السكري والذي يمكن السيطرة عليه من خالل التحكم بمدخولنا 

الغذائي، والتركيز على نوعية الغذاء وجودته إضافة إلى الكمية 
المناسبة التي تغطي احتياجات الجسم، فأصبح قياس السعرات الحرارية، 

محط اهتمام العديد من األشخاص، وخاصة الرياضيين؛ إذ كان تركيزهم 
األساسي ينصب على المكمالت الغذائية، العتقادهم أنها الجزء األهم 

من طعام الرياضي، والتي من دونها ال يمكن بناء جسم رشيق مؤهل 
للمشاركة في البطوالت، كما أن زيادة الخرافات الغذائية والوصفات 

غير المعتمدة، أدى إلى انجراف فئة كبيرة من الناس التباعها خاصة 
من النساء؛ بهدف الحصول على الوزن المثالي بأسرع وقت، متناسين 

أضرارها الجسيمة على الصحة والحياة، فتوجه العديد من األشخاص لهذا 
المجال؛ بهدف رفع نسبة الوعي، ودحض الخرافات ومحاربتها بجميع 

أشكالها على أرض الواقع أو في مواقع التواصل االجتماعي، فتشكلت 
شريحة جديدة في المجتمع على وعي ودراية بعلوم التغذية األساسية، 
وكيفية تنظيم األطعمة المتنوعة التي يتناولونها في حياتهم اليومية، 
وتقسيم وجباتهم، واختيار أفضل أنواع األنظمة الغذائية التي تتماشى 
مع طبيعة حياتهم، كما ركزت أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 

واللياقة البدنية IFBB على الجانب الغذائي، وتم طرح العديد من 
المستويات التي تتضمن جوانب التغذية بجميع تفاصيلها  لتنشأ شريحة 
جديدة من المدربين على دراية كاملة بكل ما يتعلق بجوانب التغذية، 

فتقوم بنشر أكبر كمية من العلم لجميع فئات المجتمع.

بسمة صالح العامري
أخصائية تغذية عالجية وحمية

نظمت إدارة صالة »وورلد جيم« بقيادة الدكتور 
وسام عبدالكريم المدير العام يومًا رياضيًا للمشتركين 

ورواد الصالة، تم من خالله الترويج والتعريف بمنتجات 
الشركة وتجربتها. 

سايتك للمكمالت الغذائية برئاسة عصام البيوك رئيس 
شركة ) بغ اند فت(

كان في مقدمة الحضور سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء 

األجسام واللياقة البدنية IFBB في اإلمارات والشرق 
األوسط، رئيس المؤسسة لصالة نادي وورلد جيم 

واألب الروحي ألبطال ونجوم رياضة بناء األجسام على 
مستوى الدولة، إلى جانب كل من المهندس وليد 

عبدالكريم كبير المدربين بصالة »وولد جيم« والمحاضر 
الدولي ومدير عام أكاديمية  IFBB، والدكتور وسام 

عبدالكريم مدير عام الصالة، والكابتن محمد عبدالكريم 
مدرب األلعاب القتالية، إلى جانب أبطال ونجوم 

الصالة.
وخالل اللقاء، استعرض أبطال الصالة إمكاناتهم 

وقدراتهم في أجواء تنافسية مثيرة، كما تمت تجربة 
منتجات سايتك، وحرص الكابتن عصام البيوك، خالل 

اللقاء، على استعراض منتجات شركة سايتك للمكمالت 
الغذائية كافة، وأهميتها في مساعدة أبطال ونجوم 

اللعبة، للوصول بهم إلى المستوى األفضل الذي 
ُيمكنهم من المنافسة، وتحقيق أفضل النتائج .

سايتك  تروج لمنتجاتها الغذائية في صالة »وورلد جيم«
بحضور عبدالكريم سعيد 

عبدالكريم سعيد يتوسط نجوم صالة وولدجيم

وأكد البيوك سعادته بالتواجد في 
صالة وورلد جيم بدبي التي تعد 

من أقدم الصاالت في الدولة، 
وتمتلك  بفضل القائمين عليها تاريخًا 
مهمًا ومشرفًا في مجال رياضة بناء 

األجسام واللياقة البدنية.
وأبدى عصام البيوك استعداده لدعم 

أبطال ونجوم الصالة، موجهًا شكره 
إلى سعادة العقيد عبدالكريم محمد 

سعيد وكافة أعضاء ومسؤولي 
الصالة، لدعمهم الكبير لرياضة بناء 

األجسام محليًا وعربيًا .
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