
سانتوجا يشيد 
بنجاحات األكاديمية

أشاد  الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية  خالل زيارته إلى مقر أكاديمية IFBB بدبي 

بالنجاحات المتواصلة ألكاديمية  االتحاد الدولي باإلمارات والشرق 
األوسط .

مشيرا أن أكاديمية  دبي  بفضل وجهد القائمين عليها وفي 

مقدمتهم سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية مازالت تتصدر التصنيف الدولي العام لكافة األكاديميات 

التابعة لالتحاد الدولي على مستوى العالم .
وتوقع سانتوجا مزيدًا من النجاح والتألق لألكاديمية خالل السنوات 

المقبلة في ظل مراحل التطوير والتطور.

2022 أبريل22 العدد



العواني يبحث سبل تعاون مجلس أبوظبي الرياضي مع دولي األجسام
خالل استقبال رفائيل سانتوجا في أبوظبي

استقبل سعادة عارف العواني األمين العام 
لمجلس أبوظبي الرياضي وفد االتحاد الدولي 

لبناء األجسام واللياقة البدنية  الذي ضم كل  من  
سعادة الدكتور / رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد 
الدولي ، وسعادة الدكتور / عادل فهيم النائب 

األول لرئيس االتحاد الدولي ورئيس االتحاد العربي 
والمصري واإلفريقي لبناء األجسام ، وسعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس اكاديمية 

 IFBB االتحاد الدولي لبناء األجسام والياقة البدنية
باإلمارات والشرق األوسط ،وضم اللقاء عدد كبير 

من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي ومسؤولي 
اكاديمية IFBB باإلمارات والشرق األوسط .

        وشهد اللقاء ترحيب كبير من قبل سعادة 
عارف العواني األمين العام لمجلس أبوظبي 

الرياضي برئيس ومسؤولي االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية، مؤكدا تقديره الكبير  

لكافة الجهود المبذولة لتطوير رياضة بناء األجسام 
واللياقة البدنية على المستوى الدولي.

وبحث الطرفان خالل االجتماع  العديد من سبل 
التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي واالتحاد الدولي 

لبناء األجسام واللياقة البدنية  بما فيه صالح اللعبة 
وتطورها على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي ختام اللقاء حرص سعادة عارف العواني على 
تكريم سعادة رئيس االتحاد الدولي تقديرا له ولمكانة 

.IFBB االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية
 وفي المقابل قدم رئيس االتحاد الدولي درع  
االتحاد الدولي، و) كتاب العام ( الذي يتضمن 
مسيرة عام كامل من البطوالت التي نظمت 

تحت إشراف االتحاد الدولي، تقديرا  لدور المجلس  
في دعم المسيرة الرياضية على مستوى إمارة 
أبوظبي، ثم اتخذت العديد من الصور التذكارية 

تخليدا للمناسبة ..
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     ترأس الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية اجتماع 
 IFBB مجلس إدارة أكاديمية االتحاد الدولي

لبناء األجسام واللياقة البدنية  باإلمارات والشرق 
األوسط الذي عقد في مقر األكاديمية بدبي 
بحضور الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 

الدولي ورئيس االتحاد العربي  والمصري 
واإلفريقي لبناء األجسام ، وسعادة عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي 
باإلمارات والشرق األوسط ، والمهندس وليد عبد 

الكريم مدير عام األكاديمية وكبير المحاضرين ، 

والكابتن محمد عبد الكريم مدير الشؤون اإلدارية 
باألكاديمية  ، وأحمد حيمور نائب رئيس اإلتحاد 

األسيوي ونائب رئيس االتحاد األردني   لبناء 
األجسام ، واإلعالمي أشرف الحوفي..

وخالل االجتماع استعرض سعادة رئيس 
األكاديمية العقيد عبدالكريم سعيد  إنجازات 
وتطورات األكاديمية وحجم النجاحات التي 

حققتها خالل الفترة األخيرة.
كما أكد جاهزية واستعداد  األكاديمية لتنظيم   

نسخة استثنائية من بطولة “ ليلة األبطال “ 
بالعاصمة أبوظبي أواخر العام الجاري ..

سانتوجا يزور أكاديمية االتحاد الدولي بدبي ويترأس اجتماع مجلس اإلدارة

وخالل االجتماع  أكد رئيس االتحاد الدولي 
سعادته الكبيرة  بالتواجد في اإلمارات وتحديدا 
في مقر األكاديمية في دبي ، متمنيا مزيدًا من 

النجاح لألكاديمية  التي تعتبر واحدة من أهم 
وانجح األكاديميات على مستوى العالم..

كما أكد دعمه الكبير لتنظيم بطولة ليلة األبطال 
في اإلمارات مؤكدا مقدرة اإلمارات على تحقيق 

نجاح تنظيمي كبير للبطولة التي ستقام ألول 
مرة في بلد عربي والتي تعتبر من أكبر وأهم 

البطوالت على مستوى اللعبة في بناء األجسام.
أما الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي 

فأكد سعادته بالتواجد في مقر األكاديمية في 
دبي وبحجم التحضيرات التي ترصدها األكاديمية 

لتنظيم بطولة ليلة األبطال باإلمارات .
أما  سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد فقد 

كان أكثر الناس سعادة بتواجد رئيس ونائب رئيس 
االتحاد الدولي في مقر األكاديمية في دبي ، 

معتبرا ذلك تأكيدًا على المكانة التي تحظى بها 
األكاديمية عند القائمين على االتحاد الدولي 

، واعدًا بتنظيم نسخة استثنائية من بطولة ليلة 
األبطال في اإلمارات وتحديدا في العاصمة 

أبوظبي ..

أكد مقدرة اإلمارات على تنظيم نسخة استثنائية من بطولة ”ليلة األبطال“
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عادل فهيم وعبدالكريم سعيد يستعرضان تحضيرات
“ليلة األبطال“ ويبحثان سبل دعم وتطوير أكاديمية IFBB بدبي

عقد مجلس إدارة أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام 
واللياقة البدنية اجتماعا مهما في مقر األكاديمية في 
دبي ، بمشاركة  الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي رئيس االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء 

األجسام..
وضم االجتماع سعادة العقيد / عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 

البدنية سفير االتحاد العربي لبناء األجسام.
وضم االجتماع كاًل من المهندس وليد عبدالكريم 
مدير عام األكاديمية وكبير المحاضرين ، والكابتن 
راشد الزعابي مسؤول األكاديمية في العاصمة 

أبوظبي...
وكان االجتماع مفيدا ومثمرا  ، حيث طالع  الجميع كافة 

التفاصيل الخاصة بنشاط األكاديمية خالل الفترة األخيرة ، 
كما تم استعراض برنامج الدورات خالل الفترة المقبلة..
وخالل االجتماع أشاد الدكتور عادل فهيم بجهد رئيس 

وأعضاء مجلس إدارة األكاديمية ، مشيرًا : إن خبرة 
القائمين على األكاديمية ساهمت  في كسب ثقة كل 

المدربين والمدربات  لالنضمام إلى دورات األكاديمية 
على المستوى المحلي وكذا على مستوى دول الشرق 

األوسط.
كما تطرق االجتماع لمناقشة العديد من األمور المهمة 

المتعلقة بنشاط األكاديمية ، ومنها مناقشة وبحث 
التحضيرات المبدئية لتنظيم بطولة )ليلة األبطال( التي 

تقام أواخر العام الجاري في أبوظبي ، وناقش االجتماع 
كافة سبل تطوير األكاديمية .. 

حظيت بطولة عجمان الدولية لبناء 
األجسام بتغطية إعالمية مميزة شاركت 

في تغطيتها الكثير من وسائل األعالم 
بمختلف أنواعها وتخصصاتها لما لها 

من منافسات قوية ومثيرة بين كافة 
اإلبطال.

 من بين من شاركوا في التغطية الزميل 
اإلعالمي وبطل بناء األجسام السابق 
المصري أشرف الحوفي الذي شارك 

في تغطية البطولة من خالل بث مباشر 
وحي ضم العديد من المحللين والفنيين 

في مجال اللعبة، من بينهم المهندس 
وليد عبدالكريم المحاضر والحكم 

الدولي، وحظت التغطيات بمتابعات 
قياسية عبر كافة وسائل التواصل.

نجاح إعالمي كبير لبطولة عجمان

طارق خليل المنظم يتوسط الحوفي ووليد
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واللياقة البدنية  باإلمارات بجناح مميز في بطولة عجمان 
الدولية الثانية لبناء األجسام  التي جرت مؤخرا والتي 
حظيت بمشاركة مميزة وكبيرة من قبل أبطال اللعبة 

وبحضور رسمي كبير أيضا  تقدمه كل من رئيس ونائب رئيس 
االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية ، و رئيس 

اتحاد اإلمارات لبناء األجسام ،  و سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس مجلس إدارة اكاديمية االتحاد الدولي 

في دبي وأعضاء مجلس إدارة األكاديمية.
وحرص فريق الترويج لألكاديمية الذي تولى 

التسويق لها من خالل البطولة على تقديم عروض 
مميزة لرواد البطولة وأبطالها ولكافة المدربين 

سانتوجا وفهيم يتفقدان جناح األكاديمية في دولية عجمان

الذين حرصوا على متابعة المنافسات .
كما حرص كل من رئيس االتحاد الدولي الدكتور رفائيل 

سانتوجا ، ونائبه الدكتور عادل فهيم رئيس االتحاد العربي 
والعديد من رموز رياضة بناء األجسام على المستويين 

المحلي والدولي على زيارة جناح األكاديمية في البطولة  
والتقاط العديد من الصور التذكارية .. 

وأشار المهندس وليد عبدالكريم مدير عام األكاديمية إلى أن  
جناح األكاديمية في بطولة عجمان حقق أهدافه المرجوة 

حيث تم الترويج من خالله لكافة دورات األكاديمية وتعريف 
رواد البطولة بما تقدمة األكاديمية من دورات ، كما 

أشاد في الوقت نفسه بنجاح بطولة عجمان واعتبرها من 
البطوالت القوية والناجحة التي نظمتها الدولة.
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 بجدارة وتميز استطاعت المدربة العراقية شيماء 
الجبوري الحصول على درجة الماجستير في بناء 

األجسام واللياقة البدنية من قبل اكاديمية االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية باإلمارات والشرق 

األوسط .
وكانت المدربة الطموحة شيماء الجبوري استطاعت 

اجتياز كافة الدورات بكل مستوياتها بنجاح وتميز خالل 
وقت قياسي  حتى وصلت إلى مرحلة الماجستير التي 

نجحت في الحصول عليه بعد أداء رائع ومميز خالل 
المناقشة التي استمرت لقرابة ثالث ساعات أظهرت 

خاللها تمكن وتميز لتحصل على الماجستير في النهاية 
بتفوق  ، وبنجاحها   تكون  شيماء الجبوري أول مدربة 
عراقية تحصل على درجة الماجستير في بناء األجسام 

. IFBB واللياقة البدنية من قبل االتحاد الدولي
نوقشت الرسالة في مقر النادي الخاص  بالمدربة شيماء 

الجبوري بمنطقة أم الرمول بدبي ، بحضور وإشراف 
لجنة دولية على أعلى مستوى برئاسة سعادة العقيد 

عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية وبمشاركة كل 
من المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين والمدير 

العام ، والمحاضر الدولي الدكتور عمرو جالل ، والدكتور 
وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية ، والكابتن 

محمد عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية .
    في الختام وبعد إعالن اللجنة المشرفة  حصول 

المدربة  شيماء الجبوري على درجة الماجستير ، تم تكريم 
المدربة  من قبل إدارة األكاديمية  تقديرا لها ولجهودها 

في مجال بناء األجسام واللياقة البدنية وتمنى لها 
الجميع التوفيق في حياتها العملية كمدربة دولية ..

ومن جانبها  حرصت شيماء الجبوري  على توجيه الشكر 
الجزيل  إلى   رئيس وأعضاء مجلس إدارة األكاديمية  
على كل ما قدموه لها من دعم  ، ووعدت بمواصلة 
المشوار بالحصول على الدكتوراه في بناء األجسام 

واللياقة البدنية .

شيماء الجبوري أول عراقية تحصل 
IFBB على الماجستير من أكاديمية

أسندت إدارة اكاديمية االتحاد الدولي IFBB باإلمارات 
والشرق األوسط مهمة مدير الشؤون اإلدارية في 

األكاديمية إلى الكابتن محمد عبدالكريم عضو مجلس 
اإلدارة ، وذلك لكفاءته وحرصه الدءوب على تحقيق 

النجاح اإلداري الذي تنشده األكاديمية .
ولقي القرار استحسان ورضا رئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة ، كما حظى بقبول كل المشاركين في دورات 
األكاديمية لما يتميز به الكابتن محمد عبدالكريم من 

إيجابية  وسالسة في التعامل خاصة في األوقات 
الصعبة ..

 وبهذة المناسبة حرص  رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
األكاديمية  على تهنئة الكابتن محمد عبدالكريم  بمناسبة 

توليه مسؤولية إدارة الشؤون اإلدارية في األكاديمية 
، وتمنى الجميع له التوفيق  في مهمته الجديدة ، 

مؤكدين ثقتهم به وبقدرته على التميز ..
من جانبه أكد الكابتن محمد عبدالكريم شكره الجزيل إلى 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على ثقتهم به ، واعدا ببذل 
الجهد لنجاح دوره ومهمته التي أسندت إليه ، والعمل 
على تطوير  الشؤون اإلدارية في األكاديمية بالشكل 

الذي يليق بها .

المجلس يبارك تولي “محمد عبدالكريم“
مسؤولية الشؤون اإلدارية في األكاديمية

محمد عبدالكريم 
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دعت أكاديمية االتحاد الدولي IFBB  لبناء األجسام 
واللياقة البدنية بدبي والشرق األوسط ، وصالة “ وورلد 

جيم “ الدكتور سعيد عثمان البطل والخبير والمحاضر 
الدولي المعروف ، والمدير الفني السابق للمنتخبات 

المصرية ،وأول مدرب عربي في الواليات المتحدة 
األمريكية للحضور إلى دبي لالستفادة من خبراته الكبيرة 

ورصيده الفني  الهائل  خاصة في تدريبات الجانب 
العملي والتطبيقي لألبطال المؤهلين لالشتراك في 

البطوالت الدولية .
وكان سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 

أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية 
IFBB رأى ضرورة دعوة الكابتن والخبير الدكتور سعيد 

عثمان للحضور إلى دبي لالستفادة من خبراته وقدراته 

التدريبية خاصة في الجانب التطبيقي ..
والجدير بالذكر ان  الدكتور سعيد عثمان  يمتلك سيرة 
ذاتية  عامرة بالخبرات والتجارب واإلنجازات في بناء 
األجسام واللياقة البدنية، فهو بجانب حصوله على 

المركز األول في العديد من البطوالت في كل من مصر 
وأوروبا والواليات المتحدة ، فهو أيضا نجح في قيادة 

المنتخب المصري  لتحقيق رقم قياسيي من البطوالت 
وصل إلى 14 لقبا عالميًا.

لذلك ستكون دعوة الدكتور والخبير الدولي سعيد عثمان 
إلى دبي مفيدة جدًا لقطاع رياضة بناء األجسام واللياقة 

البدنية  بأكمله، وهذا ما سعى إلى تحقيقه  العقيد 
عبدالكريم محمد سعيد الذي بادر لدعوة الكابتن والبطل 

سعيد عثمان  ليستفيد منه قطاع اللعبة بأكمله.

الجهاز العصبي هو أحد أهم أجهزة الجسم خالل تأدية النشاط الرياضي 
ويعتبر  الجهاز العصبي أحد أهم مكونات الجهاز الحركي الذي يتكون من 

الجهاز العصبي والجهاز العضلي والجهاز العظمي .
ونقصد هنا بالجهاز الحركي هو مجموعة األجهزة الموجودة في جسم 
اإلنسان المسؤولة عن أي حركة يقوم بها اإلنسان فال توجد أي حركة  

رياضية يقوم بها اإلنسان إال وكان للجهاز الحركي دور فيها ، والبد أن 
نعلم أن الجهاز العصبي هو أول جهاز يعمل أثناء ممارستنا للرياضة 

في جسم اإلنسان ، حيث يعمل على دمج جميع “ السياالت “ 
واإلشارات في الخاليا العصبية التي تحدث في الجسم.

فبمجرد أن  يرغب الالعب في حمل ثقل معين أو أداء حركة 
معينة لعضلة من عضالت الجسم المختلفة تنتقل األوامر 

من الجهاز العصبي المركزي والمكون من الدماغ والحبل 
الشوكي مرورا بالجهاز العصبي الطرفي على هيئة 
سياالت عصبية ) إشارات كهربائية (  وصواًل إلى تلك 
العضلة لتأمرها باالنقباض واالنبساط  وبالتالي أداء 

الحركة بالشكل المطلوب.
فإذا كان هناك خلل في نقل هذه اإلشارات 

واألوامر فذلك سيؤثر سلبًا في زيادة القوة أو 
البناء العضلي ، فعلى جميع الرياضيين مراعاة 

هذا األمر وذلك عن طريق  التركيز الذهني 
قبل العضلي في أداء أي 

حركة، وعليه إدراك  أن 
بداية أي حركة تكون 

من الدماغ .

بهدف صقل الجانب العملي والتطبيقي ألبطال بناء األجسام

سعيد عثمان في ضيافة 
أكاديمية IFBB وصالة “وورلد جيم”

المحاضر الدولي               
الرائد / سلطان العتبي

الجهاز العصبي جهاز التحكم والتنظيم واالتصال
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خیراتلا دعب نع / يروضح ةرودلا
8-9 / 01 / 2022 يروضح لوالا ىوتسملا 1

15-16 / 01 / 2022 دعب نع ةمدقتملا ةیذغتلا 2

29-30 / 01 / 2022 دعب نع سداسلا ىوتسملا 3

5-6 / 02 / 2022 دعب نع لوالا ىوتسملا 4

26-27 / 02 /2022 يروضح ثلاثلا ىوتسملا 5

11-12 / 03 / 2022 دعب نع لوالا ىوتسملا 6

25-26 / 03 / 2022 دعب نع يناثلا ىوتسملا 7

8-9 / 04 / 2022 دعب نع ثلاثلا ىوتسملا 8

27-28-29 / 05 / 2022 دعب نع ةیساسالا ةیذغتلا 9

4-5 / 06 / 2022 يروضح لوالا ىوتسملا 10

24-25 / 06 / 2022 دعب نع سماخلا ىوتسملا 11

1-2 / 07 / 2022 دعب نع يناثلا ىوتسملا 12

30-31 / 07 / 2022 يروضح عبارلا ىوتسملا 13

5-6 / 08 / 2022 دعب نع ثلاثلا ىوتسملا 14

27-28 / 08 / 2022 يروضح ةیلوالا تافاعسإلا + عباسلا ىوتسملا 15

1-2-3 / 09 / 2022 دعب نع لوالا ىوتسملا 16

1-2 / 10 / 2022 دعب نع نماثلا ىوتسملا 17

29-30 / 10 / 2022 يروضح ثلاثلا ىوتسملا 18

4-5 / 11 / 2022 19 عبارلا ىوتسملا دعب نع

25-26 / 11 / 2022 يناثلا ىوتسملا دعب نع 20

1-2-3 / 12 / 2022 ةمدقتملا ةیذغتلا دعب نع 21

9-10 / 12 / 2022 دعب نع سداسلا ىوتسملا 22
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