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عن المؤلف

ــة  ــن األكاديمــة الدولي ــدرب معتمــد م ــة و م ــي تغذي ــود . أخصائ ــم قاع محمــد ابراهي
Australian Fitness Insti� و المؤسســة األســترالية للفتنــس ISSA  لعلــوم الرياضــة
tute . مؤســس موقــع  Egyfitness.com و فــي آخــر ســنتين قــام بكتابــة 130 مقالــة 
ــن  ــة ع ــم الكتاب ــهرية. ت ــارة ش ــف زي ــا 530 ال ــل عليه ــث بجوج ــب البح ــدر ترتي تتص
الموقــع بجريــدة األهــرام المصريــة و الهافنجتــون بوســت .. يعمــل أيضــا استشــاري 

لعــدة صــاالت رياضيــة بأســتراليا و الوطــن العربــي.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

لــن أبــدأ الكتــاب بمقدمــة »الســمنة مــرض العصــر«.. و تســبب أمــراض الســكر و القلــب.. 
الــخ. هــذا كالم أنــت تعرفــه جيــدا.

فأنــا أعلــم لمــاذا أنــت هنــا. أنــت تريــد خســارة دهونــك المزعجــة التــي تراهــا فــي المــرآة 
يوميــا. تريــد بطــن مســطحة بعضــالت بــارزة. تريــد أن ترتــدي مالبــس ضيقــة تناســبك. بــدال 
مــن اخفــاء معالــم جســمك تحــت مالبــس واســعة. تريــد حيــاة جديــدة و اكتســاب إعجــاب 

و احتــرام مــن حولــك. 
فــإذا كان هدفــك هــو تحســين شــكل جســمك, و بنــاء عضــالت قويــة. فيجــب أن تتوقــف 
ــكل  ــا ب ــي. ألنه ــي الوطــن العرب ــة ف ــات القاســية و األســاليب المتداول ــن الرجيم اآلن ع

ــدا. بســاطة ال تعمــل أب

فطبقــا إلحصائيــة )1( مــن شــبكة بلومبــرج عــن أكثــر الســيدات بدانــة فــي العالــم , تتبــوأ 
مصــر المركــز األول. و يليهــا األردن فــي المركــز الثانــي. و تأتــي ســوريا فــي المركــز 

ــا التاســع. ــز الســابع و ليبي الخامــس و الســعودية فــي المرك
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فبالرغــم مــن انتشــار عيــادات التخســيس و ســهولة شــراء األدوات الرياضيــة و األدويــة و 
غيرهــا و انتشــار المعلومــات علــى اإلنترنــت , اســتفحل داء البدانــة فــي الوطــن العربــي 

بشــكل مرعــب.
و مشكلة الرجيم القاسي ليست عربية فقط .

ففــي دراســة هامــة )2( تــم اجراؤهــا فــي جامعــة كاليفورنيــا ســنة 2007 ,جمــع العلمــاء 
الدراســات التــي تمــت علــى  متبعــي الرجيمــات المختلفــة مــن مرضــى الســمنة خــالل 
فتــرة 40 ســنة . والحــظ العلمــاء أن الرجيمــات كلهــا تعمــل علــى المــدى القصيــر بالفعــل, 
ــد  ــم ق ــت , يجدونه ــن الداي ــف ع ــد التوق ــى بع ــة المرض ــاء حال ــع العلم ــا يتاب ــن كلم و لك
اكتســبوا الــوزن المفقــود مــرة أخــرى ، و كلمــا طالــت فتــرة المتابعــة بعــد الدايــت , كلمــا 

الحــظ العلمــاء زيــادة الــوزن المفقــود.

دراســة أخــرى أجريــت ســنة 1970 )3(  , احتجــز العلماء مرضى الســمنة في مستشــفى 
و تــم تجويعهــم لمــدة 38 يــوم . و خســروا وزن كبيــر بالفعــل . تابــع العلمــاء المرضــى بعــد 
خروجهــم مــن المستشــفي لمــدة ســنتين , و اكتشــفوا أن %23 مــن هــؤالء المرضــى 
اكتســبوا وزنهــم مــرة أخــرى. و بعــد مــرور ســنتين أخرتيــن , ارتفــع رقــم المرضــى الذيــن 

اكتســبوا وزنهــم المفقــود إلــى 83%.

و مــاذا عنــك ؟ كــم مــرة حــدث هــذا لــك ؟ أن تذهــب إلــى عيــادة التخســيس و تكــون 
متحمــس للدايــت و تتعهــد بااللتــزام و بــدء حيــاة جديــدة و تــرى حلــم  االرتبــاط بشــريك 
أحالمــك يقتــرب و حلــم ارتــداء المالبــس التــي تليــق بــك يقتــرب. و تتحمــل جــوع قــارص و 
تدريبــات شــاقة و تخســر وزنــك بالفعــل فــي أول بضعــة شــهور , و تصــل إلــى وزن يرضيــك. 

ــف  ــك و ضع ــى ظروف ــوم عل ــي الل ــرى. و تلق ــرة أخ ــوزن م ــذا ال ــب كل ه ــم تكتس ث
ــن و عشــرة .  ــرة و اثنتي ــدورة م ــذه ال ــرر ه ــم تك ــك. ث إرادت

هــل تعــرف لمــاذا تســتمع إلــّي و إلــى نصائحــي ؟ ليــس ألن معــي شــهادات عــدة فــي 
التدريــب و التغذيــة. ليــس ألن كل مقاالتــي تحتــل الصــدارة فــي بحــث جوجــل. و ليــس 
ــة )بحمــد اهلل( مــع مــن أدربهــم مــن عــرب و أجانــب. و لكــن  ــج حقيقي ألنــي أحقــق نتائ

أنصحــك باالســتماع إلــّي ألنــي كنــت مثلــك. 
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ــن الشــاقة و خســرت  ــع و الحرمــان و التماري ــك الســيئة مــن التجوي مــررت بنفــس تجارب
وزنــي و اكتســبته مــرة أخــرى.. عشــرات المــرات. جربــت جميــع الرجيمــات و الوصفــات 
ــة و  ــي التغذي ــاء التخســيس و أخصائ ــارة عشــرات أطب ــن و قمــت بزي و األجهــزة و التماري

المدربيــن المرموقيــن. و لكــن النتائــج كانــت علــى المــدى القصيــر فقــط.

و لكــن بحمــد اهلل اســتطعت الخــروج مــن هــذه الدائــرة المفرغــة القميئــة عــن طريــق اتباع 
ــى نســبة  ــد حت ــي لألب ــة الصحيحــة للتخســيس. اســتطعت خســارة وزن الطــرق العلمي
دهــون منخفضــة و زيــادة الكتلــة العضليــة فــي نفــس الوقــت. أصبحــت فخــور بجســمي 
بــدون تــي شــيرت و علــى الشــاطئ. و االن أســتطيع ارتــداء المالبــس التــي لــم أجــرؤ 
يومــا علــى الحلــم بأنــي ســأرتديها. تغيــرت حياتــي تمامــا إلــى األفضــل. تحســنت حالتــي 
المزاجيــة 180 درجــة. أصبحــت أكثــر ثقــة بنفســي و زاد انتاجــي فــي العمــل و تحســنت 

عالقتــي بمــن حولــي و تزوجــت و أنجبــت بنــت جميلــة.

و االن الــدور علــي أن أســاعدك علــى تحقيــق أهدافــك و أحالمــك مثلــي. الــدور و الواجــب 
علــي أن أخرجــك مــن نفــس الدائــرة المفرغــة و األوهــام التــي مــا زلــت تعيــش بهــا مثلمــا 

ســاعدت مئــات المتدربيــن مــن كل دول العالــم.

ــا نبــدأ االن 25 نصيحــة للتخســيس اتبعتهــا لتحقيــق هــذا الهــدف. و كيــف  فهي
يمكنــك أنــت أيضــا تحقيقــه و التفــوق علــي :

     نصيحة 1 : ابتعد عن الرجيمات القاسية
إذا كان جســمك شــكل التفاحــة )كــرش كبيــر( أو 
شــكل الكمثــرى )مؤخــرة كبيــرة( , هــل تحــب أن 
ــرة  ــك الحــال بعــد الرجيــم إلــى تفاحــة صغي ينتهــي ب
إو كمثــرى صغيــرة ؟ هــل تحــب إن تخســر وزنــك و 
ــس البحــر بســبب  ــداء مالب ــن ارت ــك تخجــل م ــع ذل م
ــم القاســي  ــذا فالرجي ــت تحــب ه الترهــالت ؟ ‘ذا كن

ــك . ل
ــي  ــم خال ــى جس ــل عل ــب أن تحص ــت تح ــا إذا كن أم
ــس  ــد و لي ــوي )لألب ــب و ق ــون , صل ــن الده ــا م تمام
لفتــرة محــدودة ( , فابتعــد تمامــا عــن مبــدأ التجويــع و 

ــان. الحرم
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الرجيمات القاسية تعمل على المدى القصير فقط.. و تؤدي إلى التالي:

خسارة الكتلة العضلية و ترهل الجسم.  •     
سقوط الشعر و ذبول البشرة و األظافر و هشاشة العظام.  •     

انخفاض معدالت األيض الغذائي )معدالت حرق الدهون( مما يسبب ثبات   •     
        الوزن.  

الشعور الدائم بالجوع القارص و زيادة الشراهة و الخروج الدائم عن النظام .  •     
        )تذكر كم مرة هجمت على الثالجة في منتصف الليل من شدة الجوع ؟ (

شعور دائم باالحباط و االكتئاب و التوتر. صعوبة في االستيقاظ و صعوبة في   •     
        النوم.

.) GH  انخفاض نسب كل هرمونات الجسم البنائية )هرمون الذكورة و النمو  •     

ــع و  ــات التجوي ــر رجيم ــن كل مخاط ــة ع ــاالت للكتاب ــى 3 مق ــت إل ــي احتج ــة أن الحقيق
ــن  ــية م ــات القاس ــي الرجيم ــا ه ــم م ــد و تفه ــم المزي ــم لتتعل ــدك قراءته ــان. أري الحرم

األســاس.

كيف يؤدي الرجيم الى زيادة الوزن
8 اسباب لفشل الرجيم القاسي

لماذا يدمر الرجيم القاسي جسمك و يسبب لك السمنة ؟

نصيحــة 2 : تنــاول نظــام غذائــي متــوازن و ال تحــرم نفســك مــن 
أي عنصــر غذائــي.

ــالت و  ــارة وزن )عض ــرد خس ــس مج ــالت . و لي ــاء العض ــون و بن ــرق الده ــو ح ــك ه هدف
دهــون(. و الجســم و العضــالت يحتاجــان إلــى بروتيــن و كاربوهيــدرات و دهــون و أليــاف و 

معــادن و مــاء.
لــن أخفــي عنــك نظامــي الغذائــي كمــا يفعــل العديــد مــن المدربيــن الذيــن يبيعــون لــك 
“أســرار التخســيس” و معظمهــا برامــج فارغــة. هــذا مــا كنــت أتناولــه فــي أغلــب األيــام 

حتــى خفضــت نســبة دهونــي مــن %40 إلــى 8%

ــن كامــل الدســم ,100 جــرام بيــض , 50  االفطــار : 75 جــرام شــوفان ,300 جــرام لب
ــز أبيــض. جــرام بســطرمة ,75 جــرام خب

ــرام  ــة مســلوقة ,15 ج ــرام مكرون ــاج مشــوية ,200 ج ــرام صــدور دج ــداء : 200 ج الغ
ــق ســلطة خضــراء. ــض , طب ــة أبي صــوص مكرون

العشــاء : 150 جــرام برجــر بقــري مــن لحــم مفــروم %10 دســم , 75 خبــز أبيــض , 10 
جــرام مايونيــز اليــت , طبــق ســلطة خضــراء.

سناكس : مانجو أو بطيخ او تفاح أو موز.. الخ
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ــا 4�3  ــت أتناوله ــى الشــكوالتة كن ــاول كل شــيء حت ــت أتن ــال واحــد. كن هــذا مجــرد مث
ــاك  ــي , فهن ــبب علم ــذا لس ــان. و ه ــدا للحرم ــي أب ــرض نفس ــم أع ــبوعيا. ل ــرات أس م
دراســة )4( ســنة 1999 ... أثبتــت أن زائــدي الــوزن الذيــن يتبعــون نظــام مــرن هــم األكثــر 
قــدرة علــى خفــض وزنهــم و األقــل خروجــا عــن الدايــت و األقــل اكتئابــا. بالطبــع هــذا ال 

يعنــي أن تجعــل كل نظامــك بيتــزا و كيــك. لــن تحصــل علــى نتيجــة هكــذا.

ــدرات و  ــر الكاربوهي ــرة لجــأت إلــى تدوي ملحوظــة 1: عندمــا انخفــض وزنــي لدرجــة كبي
ــام المتقطــع الصي

ــي و لحجمــي و مســتوى نشــاطي و عمــري و  ــت مناســب ل ملحوظــة 2 : هــذا الداي
طولــي و ليــس مناســب للــكل. ســوف أعلمــك بمــرور الوقــت كيــف تحســب احتياجاتــك 
مــن الســعرات و تصميــم دايــت لنفســك. غــدا ان شــاء اهلل ســوف أرســل لــك الحاســبات.

نصيحة 3 اجعل هدفك هو خفض دهون جسمك و ليس خفض وزنك:

“الــوزن المثالــي” و “مؤشــر كتلــة الجســم BMI “ عبــارة عــن ترهــات عفــى عليهــا الزمــن. 
أكبــر مؤشــران يحــددان شــكل الجســم همــا الــوزن و نســبة دهــون الجســم , مرحبــا بــك 

فــي عــام 2016
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ــى  ــر ال ــه %35 )انظ ــم 100 كجــم. األول نســبة دهون ــاك شــخصين وزنه ــرض أن هن نفت
ــي العــب  ــع األول مصــاب بالســمنة و الثان ــه %8. بالطب ــي نســبة دهون الصــورة( و الثان
ــوزن و نفــس الBMI . و لكــن الشــكل  ــرف. االثنيــن لديهــم نفــس ال كمــال أجســام محت

مختلــف تمامــا.

ــة.  ــة العضلي ــى الكتل ــاظ عل ــك هــو خســارة دهــون الجســم و الحف يجــب أن يكــون هدف
ــه«.  ــي و الBMI »زي قلت ــر كاف ــوزن لوحــده غي ال

يجــب قيــاس نســبة دهونــك ووزن الكتلــة العضليــة أســبوعيا و تغييــر ســعراتك و برنامجــك 
ــك حاســبة لحســاب نســبة دهــون  حســب الحاجــة. غــدا إن شــاء اهلل ســوف أرســل ل

الجســم.

للمزيد : كيفية حساب وزنك المثالي و تحديد افضل نسبة دهون لجسمك

نصيحة 4 : ابدأ تمارين الحديد :

أنــا أعلــم  أن أول شــيء جــاء علــى بالــك االن : “أنــا ال أريــد أن أتضخــم مثــل العــب كمــال 
األجســام , أنــا فقــط أريــد جســم رشــيق و مشــدود”.

لن ألومك على هذا التفكير. فأنا كنت مثلك أخاف من التضخم.

يجــب العلــم أن اكتســاب العضــالت عمليــة بطيئــة. و إذا قمــت بتخفيــض ســعراتك الحرارية 
لحــرق دهــون الجســم , فــإن العمليــة تصبــح أبطــأ.

األشــخاص مفتولــي العضــالت الــذي ال تحــب أن تصبــح مثلهــم )وال أنــا ( يتناولــون كميــة 
ــب  ــح الع ــى ال تصب ــد حت ــن الحدي ــن تماري ــك م ــام. خوف ــطات و الطع ــن المنش ــرة م كبي

كمــال األجســام يشــبه خوفــك مــن الجــري حتــى ال تتحــول إلــى عــداء أوليمبــي.
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ــادة عــن  ــا تضخمــت زي ــة م ــا ووجــدت »فجــأة« أن عضل ــا م ببســاطة إذا اســتيقظت يوم
اللزوم..فقــط توقــف عــن تمرينهــا و ســوف ترجــع لحالتهــا. و لكــن هــذا ال يحــدث أبــدا بــأي 

حــال مــن األحــوال.

العضــالت لــن تتحــول أيضــا لدهــون عنــد توقفــك عــن التمرين.هــذه مجرد اشــاعة ســخيفة.  
ــي الوطــن  ــم ف ــة 10 اســاطير ســخيفة تحــت ســقف الجي ــي مقال تكلمــت عــن هــذا ف

العربــي.

فوائد تمارين الحديد للتخسيس:

•  بناء الكتلة العضلية يرفع من معدالت األيض الغذائي ألن العضالت تستهلك   سعرات 
    حرارية على مدار اليوم.

•  تمارين الحديد و خاصة التمارين المركبة )التي تمرن أكثر من عضلة , كالسكوات        
    و الديدليفت..الخ( تستهلك سعرات حرارية عالية.

•  عملية هدم العضالت في الجيم و بناؤها في أوقات الراحة تستهلك سعرات حرارية  
   على مدار اليوم.

•  تمارين الحديد و خاصة التمارين المركبة ترفع من مستويات الهرمونات البنائية 
   )هرمون الذكورة و النمو..الخ( في الجسم.

•  تمارين الحديد تشد الجسم و تنحته بشكل جمالي للرجل و المرأة. و بالتالي ال 
   تنتهي هيئتك كشكل مصغر من هيئتك الحالية بعد حرق الدهون.

•  تمارين الحديد تقوي األربطة و المفاصل و العظام  و لها فوائد ضخمة على الصحة 
   و طول العمر.

للمزيد : كيف تحرق الدهون حتى اخر جرام باستخدام تمارين الحديد.

نصيحة 5 : ال تكسر ركبتك و مفاصلك في تمارين الكارديو:

فــي  مشــوارهم  يبــدأون  عندمــا  الــوزن  زائــدي  كل 
التخســيس , يقومــون بــأداء تماريــن الكارديــو )االيروبكــس( 
بأقصــى طاقــة لهــم. فهــم يظنــون أنــه اذا كانــت 60 دقيقــة 
جــري جيــدة للتخســيس , لمــاذا ال أجــري 120 دقيقــة أو 

ــا ؟ ــة يومي 240 دقيق

ــو هــو الوجــه االخــر  ــي الكاردي ــإن اإلســراف ف ــة ف الحقيق
ــت  ــة. فأن ــل الســعرات الحراري ــة لتقلي ــة القميئ ــن العمل م
مــن الممكــن أن تحــول رجيــم عالــي الســعرات إلــى رجيــم 
قاســي بســبب اإلســراف فــي الكارديــو. باإلضافــة إلــى ان 
الجســم يعتــاد علــى تمريــن الكارديــو مــع مــرور الوقــت. و 

التهــاب المفاصــل و العمــود الفقــري..    
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ــا.  ــت أمشــي أحيان ــو . كن ــة مــن الكاردي ــة ممكن ــل كمي ــى نتائجــي بأق ــت عل لقــد حصل
ــا أخــرى أجــري بعــد تمريــن الحديــد. بعــد الفتــرات  ــا أخــرى أتمــرن الHIIT و أحيان واحيان

كنــت أســتغني عنــه تمامــا.

نصيحتــي هنــا.. الكارديــو ليســت وســيلة بحــد ذاتهــا لحــرق الدهــون و ال تعتمــد عليهــا 
بشــكل كبيــر. ارحــم مفاصلــك و ركبــك و ركــز أكثــر علــى تماريــن الحديــد.  

نصيحة 6 : تناول الدهون !

هــذه هــي أطعمــة رجيمــات اإلنترنــت و عيــادات التخســيس : لبــن خالــي الدســم , جبنــة 
قريــش خاليــة الدســم , بيــض بــدون صفــار , زبــادي خالــي الدســم..الخ

هــذا الطعــام مذاقــه ســيء و ناقــص. و االلتــزام برجيــم مــذاق أطعمتــه ســيئة = الخــروج 
عــن هــذا الرجيــم. عاجــا أو اجــا

و ليســت هــذه فقــط المشــكلة. المصيبــة أن جســمك يحتــاج الدهون للحياة و للتخســيس 
ــي  ــة ف ــات الذائب ــل A�D�E�K تســمى بالفيتامين ــات مث ــاك فيتامين ــاء العضــالت. فهن و لبن
الدهــون. بــدون تنــاول الدهــون لــن يمتــص جســمك هــذه الفيتامينــات. باإلضافــة طبعا إلى 
أن الدهــون عنصــر أساســي فــي تصنيــع معظــم هرمونــات الجســم. و خاصــة الهرمونــات 

البنائيــة التــي تحــرق الدهــون و تبنــي العضــالت.

أريدك أن تتعلم من هاتين المقالتين:

اسطورة تناول الدهون يؤدي الى تراكم الدهون
فوائد الدهون في أي رجيم
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نصيحة 7 : ال ترتدي المابس الحرارية أو شورتات التخسيس
ــا فــي  ــة الســاونا. هن هــذه صــورة للنســخة النظيفــة مــن بدل

ــة« ــاس الزبال ــدي لألســف  »أكي مصــر البعــض يرت

ــي  ــا. ف ــدي شــورتات التخســيس قديم ــت أرت ــا كن ــة أن الحقيق
محاولــة لحــرق دهــون األرداف. كنــت أنخــدع عندما أرى تحســن 
بعــد حصــة مــن الجــري بهــذا الشــورت. فــكل مــا حــدث أن 
جســمي فقــد المــاء الزائــد مــن هــذه المنطقــة. و بعدهــا بيــوم 

أجــد المــاء الزائــد رجــع كمــا هــو.

بدلــة الســاونا و شــورتات التخســيس و أحزمــة المعــدة ال تفعــل 
ــرق  ــد ح ــت تري ــم. و أن ــن الجس ــاء م ــزال الم ــوى ان ــئ س ش
الدهــون, أليــس كذلــك ؟ الدهــون ال تخــرج مــع العــرق كمــا هــو 

شــائع.

و الكارثــة أن المالبــس الحراريــة ترفــع درجــة حــرارة الجســم بشــكل كبيــر , ممــا يــؤدي 
إلــى جفــاف جســمك و زيــادة خطــورة اإلصابــة بضربــة شــمس أثنــاء التمريــن. و هــذا قــد 

يــؤدي إلــى الوفــاة ال قــدر اهلل.

مــن فضلــك تخلــص مــن هــذه المالبــس , و قــم بحــرق الدهــون عــن طريــق الدايــت. ال 
ــا.  ــون أن يخدعونن يوجــد طــرق ســهلة لحــرق الدهــون كمــا يحــاول الدجال

شورت التخسيس و المالبس الحرارية و بدلة الساونا للتخسيس

ــاء و بعــد  ــل و أثن ــرة مــن المــاء قب ــات كبي نصيحــة 8 : اشــرب كمي
! األكل 

الشــائعة تقــول أن شــرب المــاء قبــل أو أثنــاء الطعــام يســبب بروز الكــرش. و مبرر الشــائعة 
أن المــاء يخفــف مــن العصــارة الهضميــة ممــا يــؤدي إلى اضعــاف عمليــة الهضم.

أوال, عمليــة الهضــم ال تعتمــد علــى تركيــز العصــارة الهضميــة. و حتــى فــي حالــة  اإلصابــة 
بعســر الهضــم , ســوف ينتقــل الطعــام غيــر المهضــوم خــارج جســمك فــي صورة )اســهال( 

و لــن يتراكــم فــي صــورة دهــون.

كمــا أن عمليــة الهضــم تحتــاج إلــى المــاء. و فــي حالة عدم شــربك للماء ســوف تســتخرج 
معدتــك المــاء المطلوب من جســمك.

الفاكهة و الخضروات %90 ماء و اكثر. هل السلطة أثناء الطعام تسبب الكرش ؟
الحقيقــة أن شــرب كميــة كبيــرة مــن المــاء قبــل الطعــام مباشــرة يســاعد علــى حــرق 
ــة الطعــام و  الدهــون طبقــا لعــدة دراســات.)5(. كمــا أن شــرب المــاء يســاعد علــى إذاب

هضمــه.
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لذلــك أنصحــك بشــرب نصــف لتــر مــاء قبــل كل وجبــة إذا أردت هضــم أفضــل و حــرق دهــون 
أسرع.

تعلم المزيد هنا :
هل شرب الماء قبل او اثناء او بعد تناول الطعام يسبب بروز الكرش و تراكم الدهون ؟

نصيحة 9 : ابدأ برنامجك للتخسيس مع أصدقائك

فــي دراســة )6(  تــم نشــرها فــى جريــدة علــم النفــس االكلينيكــي األمريكيــة عــام 2005 
Journal of Consulting and Clinical Psychology  قــام علمــاء كليــة الطــب بجامعــة براون  
ــة  ــن .مجموع ــى مجموعتي ــيمهم إل ــوا بتقس ــوع . و قام ــى 4000 متط ــار عل ــل اختب بعم
تلتــزم برجيــم , كل شــخص بمفــرده . و مجموعــة أخــرى يقــوم المتدربيــن بالتواصــل مــع 

بعضهــم أثنــاء الرجيــم.

ــة  ــى تواصــل مــع بعضهــم فقــدوا ضعــف كمي ــن عل ــن الذي اكتشــف العلمــاء أن المتطعوي
ــن يقومــون بالرجيــم بمفردهــم. هــذا يرجــع إلــى  الدهــون التــي فقدهــا األشــخاص الذي

عــدة أســباب:

فاألصدقاء يشجعون بعضهم البعض على االستمرار على النظام الغذائي و   •   
        التدريبي.

طريق خسارة الوزن به العديد من المعوقات و المشاكل. و الشخص الذي   •   
        يجتاز هذه المعوقات يساعد بخبرته و تجربته صديقه الذي يواجه نفس 

        المشكلة.
األصدقاء قد ينافسون بعضهم البعض أثناء التمرين. مما يعني حصص تدريبية   •   

        عالية المستوى.

نصيحة 10 : تناول األوميجا 3 )أقراص زيت السمك(

ــد ضخمــة لإلنســان. و ال  ــا فوائ دهــون األوميجــا 3 له
ــة  ــد فقــط . بــل أنهــا ضروري يقتصــر األمــر علــى الفوائ

ــه. ــا بداخل ــن للجســم أن يصنعه ــاة و ال يمك للحي

دهــون األوميجــا 3 تســاعد أيضــا علــى تــوازن الســكر 
فــى الــدم و تقلــل االلتهابــات , و هــذا يســاعد علــى 

رفــع معــدل األيــض األساســي.

و هنــاك دراســات )7( أثبتــت أن تنــاول األوميجــا 3 
ــى ــر ف ــارة أكب ــى خس ــهور أدى إل ــدة 3 ش ــا لم يومي

ــدة 3  ــت الســمك لم ــاول زي ــت أن تن ــرى أثبت ــا أن دراســة )8( أخ ــون ب%22 . كم  الده
شــهور أدت الــى خســارة 4�2 كيلوجــرام. كمــا أن دهــون األوميجــا 3 أثبتــت فاعليتهــا فــى 

زيــادة الكتلــة العضليــة.
مقالة هامة: األحماض الدهنية األساسية أوميجا 3. لتحسين الصحة و حرق الدهون.
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نصيحة 11 : أكثر من الشاي األخضر
أثبتــت العديــد مــن الدراســات )9(  أن المــادة 
 – )كاتشــنات  األخضــر  الشــاي  فــى  الفعالــة 
Catchins  )  تزيــد مــن معــدل األيــض األساســي 
و تســرع  مــن عمليــة حــرق الدهــون. كمــا أن 
الكافييــن الموجــود بالشــاي األخضــر يســاهم مــع 
الكاتشــنات فــى تســريع عمليــة أكســدة الدهــون 

و اســتخدامها كمصــدر للطاقــة. 
و لكــن يجــب العلــم أنــك ســوف تحتــاج 5 أكــواب 
ــك  ــن الشــاي األخضــر. لذل ــا م ــل يومي ــى األق عل
ــق ــراص الشــاي األخضــر لتحقي يفضــل شــراء أق

كمية الكاتشنات المطلوبة بدون الحاجة إلى شرب كميات كبيرة من الكافيين.

ــر  ــى تدمي ــؤدي ال ــى الشــاي األخضــر ي ــي عل معلومــة ســريعة : ســكب المــاء المغل
ــرد  ــى يب ــك يفضــل االنتظــار حت ــة فــي الشــاي األخضــر(. لذل الكاتشــنات )المــادة الفعال

ــم يتــم ســكبها علــى الشــاي األخضــر. المــاء قليــال و مــن ث

ابتعــد عــن األنــواع التجاريــة الرديئــة مــن الشــاي األخضــر مثــل ليبتــون و غيــره ألنهــا خاليــة 
مــن المــواد المفيــدة و مليئــة بالفلورايــد. اشــترى الشــاي األخضــر الخــام ) الســايب ( ذو 

الجــودة العاليــة.

ــا  ــنات . أم ــاص الكاتش ــادة امتص ــى زي ــؤدي إل ــر ي ــاي األخض ــى الش ــون عل ــر الليم عص
اســتخدام اللبــن فيــؤدي إلــى بطــئ االمتصــاص.

بالدراسات :كيف يساعدك الشاى األخضر على حرق الدهون.

Hydrogenated Fats نصيحة 12 : ابتعد عن الدهون المهدرنة

أثبتــت العديــد مــن الدراســات )10(  أن الدهــون المهدرنــة )الدهــون المشــبعة المعاملــة 
ــادة فــرص  ــل زي ــرة , مث ــة الخطي ــد مــن األضــرار الصحي ــن( لهــا العدي ــا بالهيدروجي كيميائي

اإلصابــة بأمــراض القلــب و زيــادة نســبة الكوليســترول الضــار بالــدم.

ــون  ــات أن الده ــت الدراس ــن أثبت ــة , و لك ــرار الصحي ــى األض ــط عل ــر فق ــر األم و ال يقتص
ــا الدهنيــة. ممــا يســبب مقاومــة لألنســولين و  ــا الكبــد و الخالي ــة تلتصــق بخالي المهدرن
ــض األساســي و معــدالت حــرق الدهــون. ــدل األي ــل مــن مع ــا يقل ــات مم ــادة االلتهاب زي

إذا ما هي مصادر الدهون المهدرنة التي يجب االبتعاد عنها ؟
الطعام المقلي فى دهون مهدرنة )زيت ذرة و عباد شمس مهدرن(  •   

المخبوزات التي تم خبزها بدهون مهدرنة  •   
المقرمشات المعبئة مثل الشيتوس و دوريتوس..الخ  •   

مبيض القهوة الدهني  •   
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نصيحة 13 : نام ! 

الدراســات )11(  أثبتــت أن الذيــن ال يحصلــون علــى قســط وافــر مــن النــوم )8�7( ســاعات 
يوميــا ينخفــض لديهــم معــدل األيــض األساســي . كمــا أن الحصــول علــى قســط كافــي 

مــن النــوم يســمح لجســمك بعمليــة إعــادة البنــاء لألليــاف العضليــة.

عــدم الحصــول علــى قــدر وافــر مــن النــوم يســبب اإلجهــاد ممــا يشــجع الشــخص المجهــد 
علــى تنــاول المزيــد مــن الســعرات الحراريــة مــن أجــل الحصــول علــى الطاقــة.

نــام 7 إلــى 8 ســاعات يوميــا. ابعــد عــن يديــك األجهــزة اإللكترونيــة قبــل النــوم بســاعتين 
ألنهــا تســبب أرق شــديد.

نصيحة 14 : تناول األلياف

األليــاف هــي الكاربوهيــدرات التــي ال يتــم هضمهــا و تمتــص المــاء فــي المعــدة و تســهل 
مــن حركــة الطعــام فــي األمعــاء. 

ــن  ــوب. م ــة و الحب ــروات و الفاكه ــل الخض ــة مث ــة النباتي ــو األطعم ــا ه ــاف مصدره و األلي
أمثلــة األطعمــة الغنيــة باألليــاف : الشــوفان و البــران و البارلــي و التفــاح و المــوز و الفــول 

ــخ و الفاصوليا..ال

األلياف تساعد على التخسيس عن طريق محورين :
ــا يعطــي إشــارات  ــدة , مم ــدران المع ــي ج ــدد و انبســاط ف ــى تم ــؤدي إل ــاف ت 1 - األلي
باالمتــالء و الشــبع للمــخ. و مــن أفضــل األطعمــة التــي تــؤدي هــذا الغــرض هــي األطعمــة 

ذات الحجــم الكبيــر و الســعرات القليلــة , مثــل الخضــروات الورقيــة.

ــؤدي إلــى شــعور أطــول  ــغ المعــدة , ممــا ي 2 - األليــاف الغذائيــة تؤخــر مــن عمليــة تفري
بالشــبع بيــن الوجبــات و بالتالــي يقــل تناولــك للطعــام علــى مــدار اليــوم.

نصيحة 15 : تناول المالتي فيتامين

الفيتامينــات و المعــادن ليســت ضروريــة فقــط للصحــة. و لكنهــا ضروريــة للتخســيس و بنــاء 
العضــالت. علــى ســبيل المثــال , فيتاميــن B2 يشــارك فــي 3 عمليــات رئيســية هــي: 1( 
عمليــة التمثيــل الغذائــي للجلكــوز، 2( أكســدة األحمــاض الدهنيــة، 3( فــي مجــال كمــال 

األجســام، يرتبــط فيتاميــن B2 بعمليــة التمثيــل الغذائــي للبروتيــن...و هكــذا.

اهم 10 فيتامينات لبناء العضالت و التخسيس

و لكــن لألســف , فبســبب طــرق الزراعــة و تربيــة المواشــي التجاريــة فــي الوطــن العربــي 
, فــإن طعامنــا جودتــه مترديــة و خالــي مــن العناصــر الغذائيــة المفيــدة. و بالتالــي نحتــاج 
ــات الناقصــة مــن مكمــل غذائــي. و خاصــة عندمــا نقلــل ســعراتنا  إلــى إكمــال الفيتامين

الحراريــة , تــزداد حاجتنــا إلــى هــذه المكمــالت بســبب قلــة كميــة الطعــام.
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ملحوظــة : الســبب للشــعور بالدوخــة و اإلجهــاد و األرق و صعوبــة االســتيقاظ و ســقوط 
الشــعر..الخ  مــع رجيمــات عيــادات التخســيس , جــزء كبيــر منــه يرجــع إلــى النقــص الحــاد 
فــي الفيتامينــات و المعــادن. فــي حالــة اســتمرار هــذا النقــص لفتــرة طويلــة , فأنــت تضــع 

حياتــك فــي خطــر.

ملحوظــة 2 : المالتــي فيتاميــن ليــس كافــي أبــدا لتلبيــة احتياجــات الجســم . الجســم 
علــى ســبيل المثــال يحتــاج إلــى 1000 مجــم كالســيوم يوميــا , و قــرص الفيتاميــن بــه 
100 مجــم فقــط ! يجــب أن تتنــاول الطعــام الطبيعــي ذات الجــودة العاليــة و أن تراقــب كل 

فيتاميناتــك بدقــة

نصيحة 16 : ادخل يوم عالي السعرات كل فترة في نظامك

ينصــح العديــد مــن أطبــاء التخســيس بيــوم كامــل مفتــوح كل أســبوع تــأكل فيــه مــا شــئت 
! و هــذه فــي الحقيقــة مأســاة ألنــك عندمــا تلتهــم البيتــزا و الحلويــات و األيــس كريــم و 
الطعــام الســريع بكميــات مهولــة , فأنــت تمحــي أيــام مــن الرجيــم و تكتســب كميــة كبيــرة 

مــن الدهــون. 

الطريقــة الصحيحــة هــي تنــاول ســعرات حراريــة أعلــى مــن احتياجاتــك اليوميــة ب20% 
ــرق و  ــدالت الح ــن مع ــع م ــمك و يرف ــيس بجس ــات التخس ــتويات هرمون ــع مس ــا يرف مم
يمنــع ثبــات الــوزن. اجعــل هــذا اليــوم كل 7 او 10 أيــام . كلمــا زادت دهــون جســمك كلمــا 

قــل احتياجــك إلــى هــذا اليوم...للمزيــد :

كيفية زيادة حرق الدهون و التخسيس بأستخدام اليوم الفري او اليوم المفتوح

نصيحة 17  تناول الواي بروتين!

الــواي بروتيــن هــو مكمــل غذائــي طبيعــي مســتخرج مــن اللبــن. هــو ليــس دواء و ليــس 
شــيء يدعــو للقلــق. فهنــاك العديــد مــن مكمــالت الــواي بروتيــن التــي يتناولهــا الرضــع و 

االطفــال.

أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن تنــاول الــواي بروتيــن قبــل و بعــد التمريــن يســاعد علــى 
بنــاء العضــالت و التخســيس و العديــد مــن الفوائــد الصحيــة األخــرى. يكفــي تنــاول ســكوب 

أو 2 يوميــا )حســب ميزانيتــك(

للمزيد: فوائد الواي بروتين لزيادة العضالت و جرعاته و أضراره و اماكن شراؤه
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نصيحة 18 حمل عضاتك بالكرياتين !:

أنــت تريــد خســارة دهونــك أليــس كذلــك ؟ و تريــد جســم قــوي و مشــدود ؟ إذا الكرياتيــن 
ممتــاز لــك. 

الكرياتيــن هــو حمــض نيتروجينــي مخلــق مــن 3 أحمــاض أمينيــة. هــو أيضــا مكمــل طبيعي 
حيــث يحتــوي 1 كجــم مــن اللحــوم علــى 5 جــرام كرياتين.

أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن الكرياتيــن يســاعد علــى بنــاء العضــالت بشــكل كبيــر. و 
عندمــا تزيــد كتلتــك العضليــة , ترتفــع لديــك معــدالت الحــرق و تتجنــب تمامــا ثبــات الــوزن 

و تصبــح خســارة الدهــون أســهل. 

يبقى الكرياتين ليك وال مش ليك ؟

مكمل الكرياتين لكمال االجسام. االنواع و الفوائد و االضرار و المكونات

نصيحة 19 : ال تعتمد على حوارق الدهون

ــون  ــارق الده ــى ح ــم عل ــون برنامجه ــخاص يبن ــن أش ــالت م ــن اإليمي ــد م ــي العدي تأتين
مثــل ليبــو 6 و هيدروكســي كت..الــخ. بــل و يتمــادى بعــض المدربــون فــي الســخافة و 
يطلبــون مــن زائــدي الــوزن أن يتناولــوا حــارق الدهــون للتخســيس و األمينــو للحفــاظ علــى 
العضــالت ! مــا هــذا الهــراء ؟ التحكــم فــي مكونــات جســمك مــن دهــون و عضــالت يتــم 

عــن طريــق الدايــت و التمريــن. و ليــس أقــراص صغيــرة.

هــذه المكمــالت عبــارة عــن خليــط مــن الكافييــن و األعشــاب و ليــس لهــا تأثيــر ســحري 
ــت محســوب الســعرات. ليــس  ــاول داي ــم تتن ــر إن ل ــا صف ــى حــرق الدهــون و نتائجه عل
هنــاك مشــكلة فــي اســتخدامها . علــى العكــس , فلهــا فوائــد فــي زيــادة الطاقــة فــي 

التمريــن و قــد تســاعد علــى قمــع الشــهية قليــال.

نصيحة 20 : مرن عضاتك مرتين أو 3 أسبوعيا 

هنــاك شــائعة معروفــة أن العضــالت »تحتــرق« إذا مرنتهــا أكثــر مــن مــرة أســبوعيا ! و كأن 
جســمك بالغبــاء التــام الــذي يجعلــه يصغــر مــن حجــم عضالتــك عندمــا يزيــد الحمــل عليهــا 

!
ــبوعيا  ــر اس ــة و أكث ــن و ثالث ــة مرتي ــن العضل ــت أن تمري ــات أثبت ــة أن كل الدراس الحقيق
يضاعــف مــن زيــادة الكتلــة العضليــة. حتــى أن أرنولــد شــوازينجر كان يمرن عضلة الســمانة 

6 أيــام باألســبوع و كان يمــرن صــدره 3 مــرات.
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هل تحترق العضلة اذا مرنتها اكثر من مرة اسبوعيا ؟ ما افضل تردد للضخامة العضلية؟

نصيحة 21 :قم بزيادة األوزان التي ترفعها بشكل دوري

ــت  ــوق و تح ــة ف ــرد الحرك ــون أن بمج ــيدات( يظن ــة الس ــن )و خاص ــن المتدربي ــر م الكثي
ــادة  ــد عضالتهــم. الحقيقــة العضــالت ال تســتجيب إال مــع زي ــار ســوف تزي ــل أو الب بالدمب
األوزان و زيــادة الشــدة التــي تتمــرن بهــا. اجعــل تمرينــك قاســيا و عنيفــا. لــن تســتجيب 

ــة. ــذوق و الحني ــك بال عضالت
زيادة االحمال الدورية للحصول على الضخامة و القوة بشكل سريع
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ــد  ــك(  بع ــاج )التدلي ــة و المس ــات اإلطال ــم بعملي ــة 22 : ق نصيح
ــد ــن الحدي تماري

ــد  ــاالالم المبرحــة عن ــوم ؟ هــذا الشــعور ب ــن بي ــة بعــد التمري هــل تصيبــك االالم العضلي
ــوس ؟ ــن ؟ ال تســتطيع الســير أو الجل ــي للتمري ــوم التال ــوم الي اســتيقاظك مــن الن

لتفــادي هــذا, قــم بــأداء تماريــن اإلطالــة بعــد انتهــاء تمريــن الحديــد. الدراســات أثبتــت 
أن تماريــن اإلطالــة و التدليــك تســرع مــن عمليــة االستشــفاء العضلــي )12( . و بالتالــي 
تســتطيع التمريــن بتــردد أعلــى و تزيــد عضالتــك بصــورة أكبــر. )تــردد أعلــى يعنــي تمــرن 

عضالتــك أكثــر مــن مــرة أســبوعيا , راجــع النصيحــة 20( 

: HIIT نصيحة 23 : قم بتمارين ال

تماريــن الكارديــو عاليــة الشــدة )الجــري بأقصــى ســرعة لــك مثــال( هــي األكثــر فاعليــة 
ــة  ــة عضل ــون و تقوي ــرق الده ــة و ح ــة البدني ــادة اللياق ــة و زي ــعرات الحراري ــرق الس لح

ــل المشــي. ــو منخفــض الشــدة مث ــة بالكاردي ــب. مقارن القل

و لكــن ال أحــد يســتطيع الجــري بأقصــى ســرعة لــه أكثــر مــن بضعــة دقائــق. و مــن هنــا 
ــي  ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ــي ف ــدرب أمريك ــطة م ــة الHIIT بواس ــكار طريق ــم ابت ت
ــرعتك  ــى س ــري بأقص ــه بالج ــوم في ــدة , تق ــذب الش ــن متذب )13( . و ال HIIT أو التمري
لمــدة قصيــرة مــع أخــذ راحــة فتــرة أطــول تمشــي فيهــا أو تجــري جــري خفيــف )حســب 

مســتوى لياقتــك(. 

و بالتالي تستطيع أداء الكارديو عالي الشدة لفترة أطول و الحصول على فوائده.

تمرين المراحل عالية الشدة HIIT اقوى تمارين التخسيس
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نصيحة 24 : تعلم الطهي

أقصر طريقة للحصول على جسم رشيق هو االلتزام بالدايت ألطول فترة ممكنة. 
ــزام  ــتطيع االلت ــن تس ــا , ل ــلوق يومي ــار المس ــش و الخض ــن القري ــاول الجب ــت بتن إذا قم
بالدايــت و ســوف تكــره حياتــك. نعــم ال مانــع مــن تنــاول بعــض الطعــام المصنــع الشــهي 
ــزام. و لكــن هــذا يجــب أن يشــكل الجــزء األصغــر مــن نظامــك. لمســاعدتك علــى االلت

و بالتالــي يجــب أن تتعلــم وصفــات جديــدة يوميــا حتــى تتنــاول طعــام صحــي و شــهي 
يســاعدك علــى االلتــزام و االســتمتاع بحياتــك أثنــاء التخســيس و مقاومــة الطعــام الضــار 

عالــي الســعرات.

التونة برجر: اشهى وصفات الطبخ و االكالت الدايت.

نصيحة 25 : دون سعراتك الحرارية بدقة شديدة

لو أكلت سعرات حرارية أقل من احتياجاتك اليومية , سوف تحرق الدهون.

و لكــن مــاذا إذا قمــت بإضافــة لبــان خالــي مــن الســكر هنــا و قضمــة مــن طبيــخ والدتــك 
هنــا و قطعــة كيــك صغيــرة هنــاك ؟ ســوف تتراكــم هــذه الســعرات الصغيــرة لتشــكل

 400�300 سعر إضافية بدون شعور منك. و بالتالي سوف يثبت وزنك.

ــم  ــه ل ــة و تأكــد أن ــك بدق ــات أكل ــن أي ســعرات و كــن دقيقــا. اعــرف مكون ال تهمــل تدوي
ــا 135 ســعر حــراري !  ــت واحــدة به ــة زي ــث أن ملعق ــت أو الســمن. حي يطهــى بالزي
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كلمة أخيرة :

ــد  ــا بمزي ــدك دائم ــوف أم ــاء اهلل س ــا . ان ش ــل بينن ــر  التواص ــت اخ ــح ليس ــذه النصائ ه
مــن النصائــح و المقــاالت القيمــة بشــكل أســبوعي. يمكنــك التواصــل دائمــا معــي علــى 

ــوك. حســابي الشــخصي بالفيــس ب

اعود حمد �ق
م


