
1/1/ 2021العدد الثامن

جمعيته  انعقاد  خالل  األجسام  لبناء  العربي  االتحاد  يحتفل 
يناير 2021 بمدينة اإلسكندرية  أيام 16 و17 و18  العمومية 
العقيد  بسعادة  مصر  في  المتوسط  األبيض  البحر  عروس 
IFBB في دبي لما  عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية 
له من دور بارز ومهم في مجال بناء األجسام على المستوى 

العربي .
في  العربي  االتحاد  ثقة  تجديد  خاللها  يتم  التي  االحتفالية 
لبناء  الدولي  االتحاد  رئيس  بحضور   ستقام  فهيم   الدكتور  
رياضة  رموز  من  وكوكبة   ، سانتوغا  رفائيل  دكتور  األجسام 

بناء األجسام على الدولي والعربي .
ومن المقرر ان تشارك  أكاديمية االتحاد الدولي IFBB في دبي 

بوفد مميز يتقدمه سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد 
الرئيس  نائب  الجالف  زايد  من  كل  ويضم   ، األكاديمية  رئيس 
 ، باألكاديمية  الدوليين  المحاضرين  كبير  عبدالكريم  ووليد   ،
وجاسم اشكناني مدير الشؤون اإلدارية ، و محمد عبدالكريم 
الشؤون  مدير  عبدالكريم  ووسام   ، العامة  العالقات  مدير 

اإلدارية ، وحسن الخميس مدير اإلعالم واالتصال الرقمي .
عبدالكريم  برئاسة  األكاديمية   وفد  يشارك   ان  المقرر  ومن 
على  تعقد  سوف  التي  االجتماعات  من  العديد  في  سعيد 
هامش الحدث مع كل من رئيس االتحاد الدولي ونائبة ومع 

مسؤولي االتحادات العربية . 

عادل فهيم  يكرم  » عبدالكريم سعيد«
 في احتفالية االتحاد العربي باإلسكندرية

IFBB في دبي  ومديرها العام  تكريم  اعتبر زايد الجالف نائب  رئيس مجلس إدارة أكاديمية 
الشهر  منتصف  في  سعيد   محمد  عبدالكريم  العقيد  لسعادة  األجسام  لبناء  العربي  االتحاد 
الجاري باإلسكندرية  تكريم مستحق وجاء في وقته لدور الرجل المهم في مجال رياضة بناء 

األجسام واللياقة البدنية على المستوى العربي خالل الثالثين عاما الماضية  .
واشار ان أكاديمية IFBB  في دبي ستشارك في الحدث بوفد مميز وتشارك فرحة االتحاد  العربي 
بتنصيب الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي ورئيس االتحادين المصري واإلفريقي 

لفترة رئاسية جديدة بعد تذكيته لمواصلة مشواره كرئيس لالتحاد العربي

الجالف : تكريم مستحق لرجل خدم اللعبة عربيا 30 سنة

 زايد الجالف

بحضور رئيس االتحاد الدولي

خالل تكريم عبدالكريم سعيد بلقب رجل العام قبل عامين من قبل االتحاد الدولي
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ناشد الدكتور سعيد عثمان خبير بناء األجسام واحد 
بصفة  الرياضيين  العربي  المستوى  على  اللعبة  رموز 
بصفة  البدنية  والقوة  األجسام  بناء  وأبطال  عامة 
األسفل  النصف  وقوة  بتكوين  االهتمام  خاصة 
أي  جسم  من  األسفل  الجزء  معتبرا   ، الجسم  من 
رياضي هو األساس المحكم الذي يحمل أثقال الجزء 

العلوي من الجسم .
تحديدا  األجسام  بناء  ونجوم  أبطال  نرى  وقال 
لما  الجسم   من  العلوي  بالنصف  أكثر  يهتمون 
الشكل  صاحبه  ويمنح  وبروز  عضالت  من  يحمله 
وبناء  العضالت   الكتمال  الجميل  المتناسق  العام  

األجسام .
نفس  في  ايضا  يحتاج  المتناسق  الجسم  هذا  ولكن 
هذة  حمل  على  قادرة  سفلية  لعضالت  الوقت 

العضالت ويساهم في اكتمال الشكل المتناسق .
المدربين  كل  عثمان  سعيد  الكابتن  ناشد  لذا 
والالعبين بضرورة االهتمام أكثر ببناء عضالت الجزء 
منطقة  تضمن  الذي   ) باللوباك   ( المعروف  األسفل 

أسفل الظهر والرجلين .
بالجزء  االهتمام  بضرورة  عثمان  سعيد  وطالب  
رياضيا   وتأهيله  صيانته  و  الجسم  من  األسفل 
لتحقيق أفضل النتائج ،وكون الرجلين هي التي تحمل 
في  عضالت  اقوي  تكون  عادة  فهي  اإلنسان  وزن 

الجسم  و أطول عضالت به .
العبي  اهتمام  عدم  من  عثمان  سعيد  واستغرب 
أهميته  رغم   ، األسفل  بالجزء  والمدربين  األجسام 
الدهون   وحرق  اإلحماء  عمليات  في  يساهم  كونه 
األثقال  رفع  العبي  عند  الفخذين  عضالت  ويعتبر   ،
 ٣ من  أكثر  أوزان  رفع   في  تساهم  كونها  األهم 

أضعاف من وزن أالعب نفسه .
االهتمام بقوة الجزء األسفل من الجسم في مرحلة 
الشباب يزيد من كفاءة اإلنسان في الكبر والعكس 
صحيح  ،  ومن المعروف ان تقدم اإلنسان في العمر 
يقلل من كفاءة العضالت  بسبب بطء المعلومات 
الواردة من المخ إلي  العضالت و األعصاب لهذا تقل 
السرعة عند كبار  السن عن ما كانوا  عليه في الصغير.

المستوى  دورة  اختتمت   ,2020 عام  وتميز  بنجاح 
التي  البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  لمدربي  الثامن  
مدار  وعلى  بعد  عن  بدبي    IFBB أكاديمية  نظمتها 
مميزة  مشاركة  شهدت  والتي  متتالية   أيام  ثالثة 
بناء  رياضة  بشؤون  والمهتمين  المدربين  قبل  من 
الدولة  مستوى  على  ليس  البدنية  واللياقة  األجسام 

فقط بل على مستوى منطقة الشرق األوسط .
اشرف على فعاليات الدورة العقيد عبدالكريم محمد 
للمدربين  الروحي  واألب  األكاديمية  رئيس  سعيد 
المستوى  على  األجسام  بناء  ونجوم  وأبطال 
كبير  عبدالكريم  وليد  المهندس  بها  وحاضر  العربي، 
وتابع   باألكاديمية،  المسجلين  الدوليين  المحاضرين 
فعالياتها كل من زايد الجالف نائب الرئيس، وجاسم 
اشكناني مدير الشؤون اإلدارية ، ومحمد عبدالكريم 
مدير  عبدالكريم  ووسام  العامة،  العالقات  مدير 

الشؤون القانونية .
العقيد  سعادة  األكاديمية  لرئيس  مداخلة  وفي 

بهم   ترحيبه  اكد  المشاركين  مع  سعيد  عبدالكريم 
واعتبر الدورة من   اهم الدورات في برنامج الحصول 
تحتاج  التي  الصعبة  لدورات  من  وهي  الماجستير،  على 

إلى تركيز واهتمام لكثرة المحاور التي تتضمنها .
وليد  المحاضرين  لكبير  المتميز  األداء  على  واثني 
من  واعتبره  معه  المشاركين  وتجاوب  عبدالكريم 
الكفاءات المشهود لها في مجاله، متمنيا زيادة عدد 
المحاضرين  من خريجي الماجستير  باألكاديمية خالل 

الفترة  المقبلة .
الثامن  المستوى  دورة  األكاديمية   رئيس  واعتبر 
المحطة األهم في برنامج   الماجستير وهي المحطة 
وهي  الماجستير،  على  الحصول  قبل  األخيرة  قبل 
تتضمن  عدد من المحاور المهمة في تطوير وصقل 
وتحليل  الحركة  علم  منها  األجسام  بناء  مدربي 
اإلثقال،  تدريبات  في  الحيوية  القوة،الميكانيكا 
تدريب األثقال وعزم المقاومة، وتدريب القوة وعزم 

المقاومة .

 عبدالكريم سعيد  :
 المستوىالثامن  مفتاح الوصول إلى الماجستير

نجاح كبير ألخر دورات 

2020
سعيد عثمان :   يناشد المدربين واألبطال 

بضرورة االهتمام » بعضالت الساقين« 

وصفة فنية
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كوكبة الخبراء والمحاضرين الدولييـــن الذين شاركوا في إدارة دورات

واللياقة 20  20 األجسام  لبناء   IFBB أكاديمية  تحظى 
خبراء  من  عريضة  بكوكبة  باإلمارات  البدنية 
الذين  األكاديمي  المجال   في  الدوليين  اللعبة 
تنظمها  التي  الدورات  كافة  إدارة  على  يتناوبون 

األكاديمية سواء كانت في اإلمارات أو خرجها .
وكانت إدارة األكاديمية برئاسة سعادة العقيد 
عبدالكريم محمد سعيد األب الروحي لرياضة بناء 
اليوم  منذ  عهد  العربي  المستوى  على  األجسام 
األول لألكاديمية في اإلمارات االستعانة بأفضل 
واهم الكوادر الدولية المشهود لها بالكفاءة 
في  المشاركين  جميع  وتدريب  لصقل  والخبرة 
دورات األكاديمية  للمساهمة في خلق جيل من  

المدربين األكفاء المؤهلين فنيا وعلميا .
خبراء األكاديمية هم :

 رئيس االتحاد البرازيلي لبناء االجسام واللياقة البدنية 
رئيس   ،  IFBB الدولي  باالتحاد  الفنية  اللجنة  رئيس   ،
حكم   ، الدولي  االتحاد  في  المنشطات  مكافحة  لجنة 
دولي معتمد ، ورئيس لجنة البحوث في االتحاد الدولي.

 دكتوراة في التغذية الرياضية ، مستشار المكمالت 
جامعة  في  محاضر   ، الدولي  االتحاد  في  الغذائية 
ساوباولو وجامعة باكنز في البرازيل  ، رئيس مختبر 
فسولوجيا التمارينفي جامعة ساوجوداس بالبرازيل.

لبناء  البولندي  االتحاد  رئيس 
بطل   ، البدنية  واللياقة  األجسام 
 ، األجسام  بناء  في  سابق  دولي 
اولمبيا  مستر  حكام  لجنة  رئيس 
مدير   ، كالسيك  ارنولد  ويطوالت 
في  األجسام  لبناء  مينسيك  نادي 

بولندا .

كاليفورنيا  جامعة  من  التدريب  في  دكتوراه 
بالواليات المتحدة األمريكية ، بطل العالم في 
بناء األجسام عامي 1985 ، 1986، مدرب سابق 
لمنتخبات مصر والبحرين وليبيا ،ومستشار حالي 

لالتحاد المصري لبناء األجسام  .

بكالوريوس في الطب والجراحة ، باحث في مجال 
كلوجان  جامعة  في  محاضر   ، الرياضية  اإلصابات 
وإعادة  الرياضي  الطب  أخصائي   ، النيوزلندية 

التأهيل بالجامعات المصرية .

 IFBB بأكاديمية  المحاضرين  كبير 
الفنية  الشؤون  إدارة  مدير   ، باإلمارات 
والشرق  اإلمارات  في  الدولية  بأكاديمية 
األجسام  بناء  في  ماجستير   ، األوسط 
واللياقة البدنية من االتحاد الدولي ، حكم 
المدير   ، الدولي  االتحاد  في  معتمد  دولي 

الفني في صاالت » وورلد جيم«  بدبي .
محاضر دولي معتمد ، رئيس اللجنة 

 IFBB العلمية  في أكاديمية
باإلمارات ، وبطل سابق في بناء 

االجسام

ماجستير بناء األجسام 
واللياقة البدنية 2019، خبير 

دولي في اإلدارة وعلوم رياضة 
بناء األجسام .

مدربة تنمية بشرية معتمدة من البورد 
األجسام  بناء  في  ماجستير   ، األمريكي 
ومديرة  مدربة   ،  IFBB أكاديمية  من 

صالة ستايل جيم في رأس الخيمة .

البروفيسور موريشيو دي ارودا  
)البرازيل ( :

البروفيسور اريكو كابيرتو 
البروفيسور  باول ) البرازيل ( :

فيلبورن ) بولندا ( :

الدكتور سعيد عثمان
 ) مصر ( :

المهندس وليد عبدالكريم 
سعيد )اإلمارات( :

المدربة / مريم الزعابي 
)اإلمارات ( :

صالح طاهر 
) العراق ( :

زياد  سعيد شطا 
) السعودية ( :

الدكتور عمرو جالل 
) مصر ( :
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األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية6

حسنين الحداد : أكاديمية IFBB  خلقت جيل 
من المدربين واإلبطال األكفاء في العراق 

حصولي على الماجستير يمهد طريقي إلى الدكتوراه

األكاديمية   إدارة   مجلس  عضو  الزعابي  راشد  أكد 
أبوظبي   منطقة  في  األكاديمية  ومسؤول  
سعادته الكبيرة  بوصول عدد كبير من المشاركين 
إلى  التي نظمت مؤخرا  الثامن  المستوى  في دورة 

مرحلة الماجستير األخيرة في برنامج األكاديمية .
اجتازوا  من  معظم  الن  كبيرة  سعادتي  ان  وقال 
بدئوا  الذين  من  كانوا  الثامن  المستوى  دورة 
من  الماجستير  إلى  الوصول  رحلة  في  مشوارهم 

العاصمة أبو ظبي .

جائحة  انحصار  مع  المقبلة  المرحلة  ان  واشار 
عدد  في  كبيرة  طفرة  تشهد  سوف  كورونا 
المشاركين بدورات األكاديمية  من المنتمين إلى 
كافة   في  البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  رياضة 
لألكاديمية  لما  األكاديمية  دورات  مستويات 
هذة  أبناء  وتطوير  تأهيل  في  مهم  دور  من 
مؤهلين  كمدربين  دوليا  واعتمادهم  الرياضة 
 198 في  كمدربين  بدورهم  القيام  يستطيعون 

على مستوى العالم .  

الزعابي  : سعيد بوصول 
عدد كبير من منطقة

أبوظبي لمرحلة الماجستير

اعتبر المدرب والحكم الدولي المعروف حسنين الحداد 
األشاوس  وأبطالها  األجسام  بناء  رياضة  رموز  احد 
  IFBB على مستوى العراق والوطن العربي أكاديمية
مستوى  على  المعتمد  األكاديمي   المرجع  هي  بدبي  
منطقة الشرق األوسط لكل المدربين والمنتمين إلى 

رياضة بناء األجسام .
العقيد  سعادة  بقيادة  األكاديمية  ان  واشار 
بناء  لرياضة  الروحي  األب  سعيد  محمد  عبدالكريم 
األجسام على المستوى العربي وبدعم رئيس االتحاد 
المصري  ونائبة   ، سانتوغا  رفائيل  الدكتور  الدولي 
الدكتور عادل فهيم خطت خطوات واثبة في مجال 

تطوير هذة الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة .
نجحت  األكاديمية  ان  الحداد   حسنين  الكابتن  وأكد  
اللعبة   مدربي  وتدريب  صقل  مهمة  تولت  ان  منذ 
كبيرة  فنية  طفرة  إحداث  في  العربي  المستوى  على 
الدراسة  من  استفادوا  الذين  المدربين  كل  أداء  في 
أبطال  خلق  في  ساهم  الذي  األمر   ، باألكاديمية 
ونجوم على مستوى عال من الكفاءة والتميز نجحوا 

في اعتالء منصات التتويج قاريا ودوليا وعالميا .
األكاديمية  إلى  الكبير  بالفضل  أدين  الحداد  وقال 

وأضاف    ، اللعبة  مجال  في  إليه   وصلت  لما  دبي  في 
من  فكنت  األكاديمية    أبناء  احد  نفسي  اعتبر  أنا  
المشاركين في دوراتها  حتى حصلت على  درجة  أول 
المؤهلين  المدربين  من  وأصبحت  بامتياز  الماجستير 
من  كل  في  الفرق  و  المنتخبات  من  العديد  لقيادة 

العراق وسوريا ولبنان وايطاليا . 
وذكر ان حصولي على الماجستير ساهم في اعتمادي 
كمحاضر دولي وكانت لي مشاركة جيدة كمحاضر في 
عامين  قبل  األكاديمية  نظمتها  التي  الدورات  إحدى 
بالعاصمة أبوظبي بجانب المهندس وليد عبدالكريم 

كبير المحاضرين باألكاديمية
وقال :  انأ أدين بالفضل أيضا في مشواري كالعب بطل 
العرقي  الخبير والمدرب  إلى معلمي وقدوتي  ومدرب 
جواد الموسوي على كل ما قدمه لي حتى أصبحت على 

ما هو عليه أالن .
أكاديمية  نجاحات  تتواصل  ان  الحداد  وتوقع 
المدربين  من  العشرات  تخريج  خالل  من  بدبي    IFBB

اللعبة  مجال  في  المقبل  هدفي  وقال   ، المؤهلين 
إلى  أصل  حتى  كمحاضر  األكاديمية  مع  التعاون  هو 

درجة الدكتوراه .
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بانوراما الخريجين
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الحمادي   فوزية  المدربة  نجحت  
إلى  الوصول  في  خورفكان  أبنه 
رحلة   في  األخيرة  قبل  المرحلة 
الماجستير  درجة  على  الحصول  
في علوم بناء األجسام واللياقة 
االتحاد  أكاديمية   من  البدنية 
IFBB  بدبي ، وهو انجاز  الدولي 
يسجل باسمها ويكتب في تاريخ 

المرأة اإلماراتية .
الكابتن  او  الحمادي  فوزية 
عليها  يطلق  كما  »فوزية« 
زمالءها  من  الرياضيين  كل 
رياضة  إلى  المنتمين  وزميالتها 
البدنية  واللياقة  األجسام  بناء 
في  عام  قبل  مشوارها  بدأت 
هذا المجال الصعب ، ولكن بروح 
وتحديدا  أسرتها  وبدعم  اإلصرار 
وحمد  سلطان   ( الثالثة  أبناءها 
التأهيل  مهمة  بدأت   ) وخليفة 
لتصبح  والعملي  األكاديمي  

مدربة معتمدة من قبل االتحاد 
في  انخراطها  خالل  من   ، األولي 
بدبي   IFBB بأكاديمية  الدراسة 
، وتحديا على يد كبير المحاضرين 
عبدالكريم  وليد  المهندس 
إلى  وصولها  في  ساهم  الذي 
رحلة  في  الثامن  المستوى 
ولم   ، الماجستير  على  الحصول 
تكتفي بذلك بل بدأت في التحضر 
الماجستير  لمناقشة  النهائي 

والحصول علية قريبا .
الكابتن » فوز«  ابنه خورفكان 
الخجولة  كسبت التحدي وقفزت 
بإصرار وجهد كبيرين إلى مقدمة 
الصفوف ، ونجحت  في الوصول 
نجاح  من  أالن  إليه  وصلت  ما  إلى 
كبير  اسم  وأصبحت   وتميز 
اللياقة  التدريب  عالم  في  ومميز 
على  األجسام  وبناء  البدنية 

مستوى الدولة  .

قالت  الحمادي  فوزية  الكابتن  
اهلل  بعد  بالفضل  أدين  انا  
أكاديمية  إلى  وتعالى  سبحانه 
سعادة  رئيسها  بقيادة    IFBB

محمد  عبدالكريم  العقيد 
الحصول  ان  وأشارت   ، سعيد 
الخطوة  هو  الماجستير  على 
الرياضي  مشوارها  في  المقبلة 
المحاضرين  كادر  إلى  واالنضمام 
حق  هو  باألكاديمية  الدوليين 
إلى  تسعى  سوف  لها  مشروع 
في  للمساهمة  إليه  الوصول 

تطوير هذة الرياضة .

اإلمارتيةالتي حولت 

حلمها إلى حقيقة

فوزية الحمادي : خاضت التحدي وكسبت الرهان

افتخر بثالث رجال » هم أبنائي « وسندي في الحياة

الكابتن  »فوز« 


