
احتفالية في حب الوطن

2021العدد التاسع عشر ديسمبر



IF
BB

 A
C

AD
EM

Y 
D

U
BA

IIFBB AC
AD

EM
Y D

U
BAI

أكاديمية IFBB “وورلد جيم”  
ينظمان حفل 5 نجوم ألسرة األجسام 

بمناسبة عام الخميسن

نظم نادي “وورلد جيم“ لبناء األجسام واللياقة البدنية 
احتفالية اليوم الوطني الخمسين لدولة االمارات 

العربية المتحدة   التي نظمها النادي برعاية أكاديمية  
IFBB الدولية  لبناء األجسام واللياقة البدنية.

تقدم الحضور سعادة / عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس األكاديمية بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة 

األكاديمية ومسؤولي النادي وعدد من العبيه 

وأبطاله ، وعدد من ابرز المتعاونين مع النادي و 
األكاديمية..

وحرصت إدارة النادي على دعوة األطفال من أبناء 
وبنات المنتسبين إلى األكاديمية والنادي  الذين 

ارتدوا اللباس الوطني ، فيما تزينت  البنات بألوان علم 
الدولة..

وخالل الحفل بارك رئيس األكاديمية للجميع وهنئهم  

باليوم  الوطني ال  50 لدولة اإلمارات ،  متمنيا دوام 
السعادة لجميع المواطنين والمقيمين على مستوى 

الدولة في ظل دعم ورعاية أصحاب السمو حكام 
اإلمارات. 

واعتبر سعادته اليوم الوطني من أهم  المناسبات 
الوطنية لكل المواطنين والمقيمين على مستوى 

الدولة.. 

وفي الختام حرص سعادة عبدالكريم سعيد على 
تكريم عدد من المتعاونين الذين ساهموا في االرتقاء 
بالنادي و األكاديمية ، متوقعا مزيدا من النجاح خالل 

الفترة المقبلة. ، كما قدم الهدايا لجميع األطفال 
الذين شاركوا في المناسبة كما قام بمشاركة الجميع 

بقطع كعكة االحتفال باليوم الوطني التي حملت 
صورة لعلم دولة اإلمارات ...

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 23
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عبدالكريم سعيد يكرم الرواد ويحتفي باألطفال ونجوم المستقبل 

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 45
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فرحة إماراتية كبيرة بفوز فهيم برئاسة االتحاد المصري لألجسام
عبدالكريم سعيد: فوز مستحق ونتيجة عادلة

 استحق الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي 
رئيس االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام 

الفوز بجدارة بانتخابات رئاسة االتحاد المصري ليكمل 
مسيرة من النجاح امتدت إلى 30 عاما  قضاها في خدمة 
بناء األجسام على المستوى المصري والعربي والدولي .

وكانت فرحة القائمين على اكاديمية التحاد الدولي 
في اإلمارات وعلى رأسهم سعادة العقيد عبدالكريم 

سعيد كبيرة بهذا الفوز الغالي والمهم والمستحق .
وقال رئيس األكاديمية فوز فهيم بالرئاسة كان 

متوقعا لما يملكه الرجل من خبرة وتاريخ كبير 

وعالقات محلية وعربية ودولية كبيرة .
واشار من مصلحة اللعبة على المستوى المصري 
بقاء هذا الرجل على رأس هرم  اإلدارة في مصر ، 
قال ان فوزه بالعالمة الكاملة بحصوله على 18 

صوتا دون مقابل لمنافسة دليل على وعي وفهم 

وأدارك المصريين لقيمة هذا الرجل . 
وبارك   سعادة عبدالكريم سعيد  نجاح قائمه الدكتور عادل 

فهيم التي ضمت أحمد الشامي ، دكتور محمود درويش، احمد 
عبدالحي، صالح حسن ، محمد نجيب البطاط ، ، محمد رفاعه ، 

ومحمد عبد الجليل.

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 67
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زار وفد أكاديمية IFBB الدولية لبناء االجسام 
واللياقة البدنية  برئاسة سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة معرض اكسبو 

الدولي 2020 بدبي.
ورافق سعادته عدد كبير من أعضاء ومسؤولي 

األكاديمية ، وعدد من  الشركاء االستراتيجين 
لألكاديمية  من ممثلي الجهات المتعاونة . 

وابدى الجميع سعادته بالزيارة والتواجد في 
المعرض ، معتبرين نسخة دبي الحالية هي النسخة 

األفضل في تاريخ تنظيم  المعرض ،  سواء على 
مستوى المحتوى وما تقدمه  الدول المشاركة من 

 عبدالكريم سعيد نسخة دبي االفضل على مستوى العالم 
وفد األكاديمية في زيارة اكسبو دبي 

معروضات ومحتوى ثقافي واقتصادي  وتراثي  
متنوع   ، أو على مستوى الحضور  واالقبال 

الجماهير الكبير   والتنظيم الناجح الذي استحق 
إشادة جميع الزائرين من المواطنين والمقيمين 

والضيوف. 
وخالل الزيارة أكد  سعادة عبدالكريم سعيد سعادته 

الكبيرة بتواجده   في المعرض وما يتضمنه  من 
إمكانيات وقدرات كبيرة تبرز قدرة دبي على التميز 

وتنظيم أكبر واهم االحداث بأحترافية ونجاح .
وفي الختام حرص الجميع على أخذ العديد من 

الصور التذكارية تخليدا للمناسبة والزيارة.

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 89
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أبو سالمة  مسؤول األكاديمية بالمملكة العربية 
السعودية .

وشهدت الدورة قيام رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية بتكريم عدد كبير من خريجها وفي 

مقدمتهم الرائد سلطان العتبي حيث تم تسليمه 
شهادة الماجستير .

تناولت الدورة عدد المحاور و المواضيع المهمة 
المتعلقة بتدريب وتأهيل المدربين منها تصميم 

وعمل برامج التدريب ، واإلحماء والتمدد ، ومراحل 
التدريب ، واألنماط الجسدية ، وأساليب ومبادئ 

التدريب ، والتسويق الرياضي. 
واثني سعادة العقيد عبدالكريم سعيد سفير 

االتحاد العربي خالل كلمة االفتتاح  على حرص 
المشاركين على االشتراك في دورات األكاديمية 

واعتبار األكاديمية المكان المناسب و المعتمد 
دوليا  في أكثر من 203 دولة على مستوى 

العالم. 
 وتمنى التوفيق والسعادة لجميع 

المشاركين واالستفادة الحقيقية مما تقدمه 
األكاديمية..

 شهدت دورة المستوى الثالث التي جرت مؤخرا 
نجاح كبير ومميز خاصة وأنها جرت بالشكل 

المباشر والمتعارف علية بعد سلسلة من الدورات 
التي نظمتها األكاديمية ) عن بعد (  خالل الفترة 

الماضية في إطار اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذتها األكاديمية  تحسبا النتشار فيروس كورونا . 

جرت الدورة في فندق تايم بالزا بدبي بمشاركة 
مميزة من داخل وخارج الدولة .

وجرت بحضور وإشراف سعادة عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية وأعضاء 

مجلس اإلدارة وعدد من مسؤولي  األكاديمية 
داخل وخارج الدولة ، منهم   المحاضر الدولي 

الدكتور عمرو جالل  .
 وأدار المحاضرات المهندس وليد عبدالكريم كبير 

المحاضرين باألكاديمية ومديرها العام ، بجانب 
المحاضر الدولي سالم العامري ، وقام بتقديم 
فقراتها الحكم الدولي ومدير الشؤون اإلدارية 

الكابتن جاسم اشكناني ، وتابع فعالياتها الدكتور 
وسام عبدالكريم  مدير الشؤون القانونية ، وراشد 

الزعابي مسؤول األكاديمية في أبوظبي ، وعاصم 

عبدالكريم سعيد يؤكد ان األكاديمية 
هي المكان المناسب لتأهيل وصقل المدربين

في ختام دورة المستوى الثالث

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 1011
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عاد الموقع الرسمي ألكاديمية )IFBB( الدولية 
لبناء االجسام واللياقة البدنية بدبي لالنظالق 

من جديد  بعد تجديده وتطويره ليعكس الصورة 
المزدهرة لنشاط االكاديمية في هذة المرحلة  

الناجحة من عمر األكاديمية . 
يعتمد الشكل الجديد للموقع على التميز في 
عرض المعلومات والصور وعلى كثرة األخبار 

واالنشطة. 
ويتزامن تجديد وتحديث الموقع مع العديد من 

المكاسب التي حققتها األكاديمية IFBB خالل 
الفترة األخيرة والتي منها الفوز بجائزة التميز 

كأفضل أكاديمية على مستوى العالم . 

/http://www.ifbbacademydubai.com

الموقع االلكتروني الرسمي  
لألكاديمية في ثوبه الجديد  

تكريم خاص للعتبي وأيوب

شهدت دورة المستوى الثالث األخيرة  تكريم من 
نوع خاص من خالل سعادة رئيس األكاديمية بموجبه 

تم تسليم وتكريم الرائد سلطان العتبي من شرطة 
دبي شهادة الماجستير التي حصل عليها مؤخرا بتميز 

واقتدار ليكون أول الحاصلين على الماجستير من 

شرطة دبي..
كما حرصت إدارة األكاديمية على تكريم البطل 
اإلماراتي المشهود له بالكفاءة والتميز الكابتن 

أيوب العمار تقديرا له ولمشواره الناجح  وتشجيعا له 
لتحقيق المزيد من األلقاب خالل مشواره المقبل.

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 1213
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سعيد عثمان 
في ضيافة األكاديمية بدبي

أعلن سعادة/ عبدالكريم محمد سعيد رئيس  اكاديمية IFBB الدولية  لبناء 
االجسام واللياقة البدنية في اإلمارات والشرق األوسط خالل مراسم افتتاح  

دورة المستوى الثالث التي، إسناد منصب" مدير عام األكاديمية" إلى 
المهندس/ وليد عبدالكريم  الحكم الدولي وكبير المحاضرين ومدير الشؤون 

الفنية باألكاديمية  وذلك تقديرا لكفاءته وتميزه  في إدارة شؤون االكاديمية 
طيلة الفترة السابقة ..

لقى خبر تولي وليد عبدالكريم منصبه الجديد في األكاديمية ترحيب كبير 
من المشاركين في الدورة ومن قبل مسؤولي وأعضاء االكاديمية. 

وتمنى الجميع له مزيدا من النجاح والتميز. 

نصائح و إرشادات وليد عبدالكريم مديرًا عاما ألكاديمية IFBB بدبي  
مهمة في علم التغذية 

تعتبر التغذية في العصر الحديث من العلوم التطبيقية 
المهمة التي ال غنى عنها في مجاالت الحياة عامة ومجال 
التربية تو البدنية والرياضية خاصة ،اما في ما يخص المجال 
الرياضي فقد ارتبطت التغذية بممارسة الرياضة لما لها دور 

هام في ضبط الوزن والتحكم في تركيب الجسم كما 
ارتبطت في الرياضات التنافسية خالل مرحلة االعداد او 

المنافسة وتحمل التمارين الشاقة وال تقتصر التغذية قبل 
المنافسة او فيما يليها بل رافقت الفرد في جميع المراحل 

سواء قبل او اثناء او بعد المنافسة واثبتت الدراسات الحديثة 
مدى تاثير التغذية على رفع مستوى االداء الرياضي وال 
يقتصر علم التغذية على االهتمام بكميات الطعام الذي 

يتناوله الرياضي فقط بل بنوعية الغذاء واحتياجاته من حيث 
السعرات الحرارية وما يتناسب مع نوع الجهد المبذول او 

المنافسات الرياضية واالوزان المطلوبه قبل البطوالت من 
حيث الزيادة او فقدان الوزن التدريجي بطريقة ال تؤثر سلبا 
على صحة الرياضي او النتائج النهائية للمنافسات ومرحلة 

االستشفاء العضلي واعادة التوازن البدني اثناء وبعد 
البطولة او التمارين الرياضية كما غطت جميع احتياجات 

الرياضي من العناصر الغذائية االساسية  بكميات متفاوته 
ومناسبة مع احتياج الجسم من النشويات )الكاربوهيدرات( 

والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن الغذائية 
باالضافة للماء  وااللياف حيث تعتبر البروتينات اهم المواد 

العضوية المكونه للخلية التي في حاجة الى العناصر 
الكيميائية الموجودة في البروتين باعتبار الخلية دعائم بناء 

الجسم المطلوبة لعملية النمو واستبدال الخاليا المستهلكة 

كما ان االكثار من تناول االطعمة الغنية بالمواد البروتينية 
من اجل بناء العضالت يعتبر من المفاهيم الخاطئة الشائعة 

بين الرياضيين ،كما صححت علوم التغذية العديد من 
المفاهيم الغذائية الخاطئة المنتشرة عند الرياضيين وتوصلت 

بعض الدراسات الى تقسيم االنشطة الرياضية طبقا لحاجة 
الجسم البشري من السعرات الحرارية في نطاق نوع الجهد 

العضلي الذي يحتاجه كل نشاط من االنشطة الرياضية.

أخصائية التغذية
بسمة صالح العامري

يحل الدكتور سعيد عثمان البطل والخبير الدولي المصري 
المعروف ضيفا على دبي حيث تم دعوته من قبل 

سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية 
سفير االتحاد العربي  بهدف االستفادة من خبراته الفنية 
الواسعة  في مجال بناء األجسام واللياقة البدنية ، كما 

يتوقع ان تشهد فترة إقامته بالدولة العديد من االجتماعات 
مع سعادة العقيد وطاقم المحاضرين لمناقشة العديد 

من األمور  الفنية المتعلقة بكافة الدورات التي تنظمها 
األكاديمية ، كما سيلتقي مع األجهزة الفنية التي تتولى 

اإلشراف على تدريبات أبطال نادي “ورلد جيم“ بقيادة 
الكابتن وليد عبد الكريم.

سعيد عثمان

بسمة صالح العامري

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 1415 األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية
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بدأت إدارة أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة 
البدنية ترتيبات عودة تنظيم دوراتها مرة أخرى بالمملكة 

العربية  السعودية ،  بهدف إكمال مسيرتها الناجحة هناك 
ودعم مسيرة رياضة بناء األجسام بالمملكة. 

وفي إطار  ذلك  وقعت إدارة األكاديمية عقدا جديدا مع  
الكابتن  / عاصم بن غالب أبو سالمة ليتولى مهمة إدارة 

فرع األكاديمية بالمملكة تقديرا لجهوده ونجاحه  السابق 
في إدارة فرع المدينة المنورة خالل السنوات الماضية. 

تم توقيع العقد في فندق " تايم بالزا بدبي" ،ومثل 
إدارة األكاديمية خالل مراسم التوقيع  سعادة العقيد /  

عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة ، ورافقه كل 
من المهندس/ وليد عبدالكريم  مدير عام األكاديمية  وكبير  

المحاضرين ، والكابتن جاسم اشكناني الحكم الدولي 
ومدير الشؤون اإلدارية في األكاديمية ،  وعدد من 

المنتسبين إلى األكاديمية.

من جانبه أكد سعادة عبدالكريم سعيد رئيس األكاديمية 
ثقته الكبيرة في اإلدارة الجديدة لألكاديمية بالمملكة 

وفي  قدرتها على مواصلة النجاح ، معتبرا المملكة من 
الدول التي تمتلك قاعدة كبيرة من المنتسبين لرياضة بناء 

األجسام ، ومن الدول التي يهتم أبطالها ومدربيها   بصقل 
قدراتهم الفنية والمهنية . 

أما  الكابتن عاصم أبو سالمة فأكد سعادته بتولي مهمة 
إدارة األكاديمية في المملكة مشيرا إن األكاديمية 

تحظى بتقدير كبير   من كل المدربين والمدربات 
والمهتمين بمجال اللياقة البدنية وبناء األجسام على 

مستوى المملكة..
وتوقع إن تشهد المرحلة المقبلة إقبال كبير على 

مستوى مدن المملكة  من قبل الراغبين في صقل 
قدراتهم وزيادة خبراتهم التدريبية في مجال بناء 

األجسام واللياقة البدنية .

يعد التمدد من أهم العناصر في الحصة اليومية لالعب حيث 
ان الكثير من الرياضيين يهملون هذا الجانب المهم و الرئيسي 

أثناء بدأ الحصة أو االنتهاء منها،  متجاهلين اخذ القواعد 
األساسية للحصة  التدريبية، حيث يساعد التمدد على حماية 

العضالت واألربطة من خطر اإلصابات، وإضافة على ذلك 
فإن التمدد المنتظم يساعد على البناء العضلي و التخلص من 

الرواسب الحمضية الناتجة عن الجهد العالي أثناء التمارين.
ومن المعروف علميا ان التمدد  ينقسم إلى نوعين، األول 

هو المتحرك وهذا النوع يفضل أن يكون في بداية التمرين 
وخالل الفترات القصيرة  وفي الغالب ال تتجاوز الخمسة ثواني 

األولى، وتكون هذا المرحلة في بداية الحصة ضمن عمليات 
اإلحماء.

أما النوع الثاني فهو الثابت و يفضل تأدية هذا النوع من 
اإلطاالت في نهاية التمرين، وتحديد خالل فترة التهدئة 

النهائية في آخر الحصة التدريبية، ويستغرق هذا النوع من 
التمدد ٣٠- ٦٠ ثانية لكل عضلة.
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