
أكاديمية IFBB توقع 
اتفاقية تعاون مع »الماجد تيم«

بحضور كوكبة من رموز بناء األجسام
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بهدف تأهيل وصقل وتطوير المدربين والالعبين

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين أكاديمية IFBB والماجد تيم

 أقامت أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة 
البدنية في دبي احتفالية في مقرها بدبي بمناسبة 

توقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع مجموعة الماجد تيم 
لبناء األجسام واللياقة البدنية في دبي .

تقدم الحضور سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
األكاديمية سفير االتحاد العربي لبنا األجسام للتنوير 

والثقافة والتعليم ، ومثل مجموعة الماجد سعادة / محمد 
بن عبدالعزيز الماجد رئيس المجموعة ، كما شهد الحفل 

كل من السيد / زايد الجالف نائب رئيس مجلس اإلدارة 
مدير عام األكاديمية ، وكل من الكابتن والمحاضر الدولي 
المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير الشؤون 

الفنية ، والحكم الدولي جاسم اشكناني مدير الشؤون 
اإلدارية والكابتن وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية 

والكابتن محمد عبدالكريم مدير العالقات العامة، وعدد 
كبير من اإلبطال ونجوم بناء األجسام تقدمهم البطل 

إبراهيم الهاشمي  ،وممثلي وسائل اإلعالم .

تخلل االحتفالية ومراسم توقيع االتفاقية مؤتمر صحفي 
استعرض خالله الكشف على بنود االتفاقية وكل 

األهداف المرجوة منها لكل من األكاديمية ومجموعة 
الماجد تيم .

نصت االتفاقية على ان تكرس األكاديمية الدولية خبراتها 
العلمية والرياضية في صقل وتطور قدرات مجموعة الماجد 

وجميع المنتسبين إليها  من أبطال من خالل مشاركتهم 
في المستويات التسعة للمنهاج العلمي األكاديمية ،  

إضافة إلى االستعانة بطاقم المحاضرين لتأهيل الكوادر 
التدريبية  بالماجد تيم ، بينما ستقوم مجموعة الماجد 

بتسخير كافة إمكانياتها لخدمة األكاديمية .
وكان سعادة رئيس األكاديمية أشاد  بإمكانيات وقدرات 

مجموعة الماجد تيم ، ووصفها  بأنها احترافية  وبيئة 
رياضية مثالية ومميزة لممارسة رياضة بناء األجسام، 

وأكد سعادته بالشارقة التي ستكون لها مكاسب عديدة 
للطرفين .
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I وأكد المهندس وليد عبدالكريم مدير الشؤون الفنية 
وكبير المحاضرين باألكاديمية اعتزازه وتقديره بشراكة 

األكاديمية مع الماجد تيم ، معتبرا الشراكة بين 
األكاديمية والماجد سوف يكون لها عديد من االيجابيات 

التي تخدم رياضة وأبطال ونجوم بناء األجسام وبصفة 

خاصة اإلبطال الذين ينتمون إلى مجموعة الماجد تيم.
واشار هناك الكثير من المكاسب التي سوف تعود 

بالفائدة على الكادر الفني والتدريبي بالماجد ، مشيرا 
أن األكاديمية بموجب االتفاقية سوف تجند كل 

إمكانياتها لخدمة الماجد تيم.

قام سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد بتكريم 
سعادة محمد الماجد تقديرا له ولدوره المهم في خدمة 
رياضة بناء األجسام بوجه خاص  والرياضة اإلماراتية بوجه 

عام ، ومن جانبه قام الماجد بتكريم رئيس األكاديمية لما 
له من دور مهم في تطوير أداء ومستوى المدربين على 

مستوى الدولة.

بدوره قال زايد الجالف: تتمتع مجموعة الماجد 
الرياضية بتاريخ مميز في بناء األجسام يعود إلى 

العام 1995 مما يعكس خبرتها في اللعبة 
والرياضيين اإلبطال الذين قدمتهم للعبة وهو 

ما يعزز رؤية األكاديمية بالتعاون المشترك 

وفقا للمعايير العالمية، وهذا ما يؤكد سعادتنا 
باالتفاقية.

ووعد الجالف بتوفير الدعم الفني المطلوب لمجموعة 
الماجد ، والمساهمة في صقل قدرات كامل األجهزة 

الفنية واإلدارية المنتمية إلى مجموعة الماجد تيم.

وليد عبدالكريم: سوف نجند 
كل اإلمكانيات لنجاح االتفاقية

مراسم التكريم

الجالف: سعداء 
بالتعاون مع الماجد تيم

من جانبه أكد  الماجد سعادته الكبيرة  بالتواجد في 
مقر األكاديمية  ، وباالرتباط بها من خالل اتفاقية 

الشراكة والتعاون التي تجمع الماجد تيم وأكاديمية 
االتحاد الدولي التي تعتبر منارة العلم وتأهيل المدربين 

على مستوى الشرق األوسط ، وقال نعرف جيدا قدر 
األكاديمية وقدر القائمين عليها .

 وأضاف : االتفاقية تهدف لتطوير الجانبين العلمي 
والثقافي لالعبي بناء األجسام إلى جانب العمل 

التدريبي االحترافي   ، مشيرا ان مجموعة الماجد توجت 

مشوارها في مجال بناء األجسام بالتعاون والشركة  
مع األكاديمية .

 وقال : توجهت إدارة مجموعة الماجد الرياضية للتعاون 
مع األكاديمية لما تتمتع به من كفاءات وموارد بشرية 

مميزتين وانطالقا من رؤية معتمدة لدينا بان الرياضي 
يحتاج للتوأمة مع احدث المستجدات العلمية والتحديثات 
البدنية توجهنا لعمل هذه االتفاقية الهادفة لنقلة نوعية 

حديثة في رياضة بناء األجسام اإلماراتية وسيكون لدينا 
مستقبال ورش عمل مشتركة لتعزيز نجاح االتفاقية.

الماجد: نعرف قدر األكاديمية 
وقدر القائمين عليها
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I ترأس سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 
بدبي  سفير االتحاد العربي للتنوير والثقافة والتعليم 

االجتماع الفني لألكاديمية الذي جرى  مقر األكاديمية 
بدبي بحضور كل من الدكتور عمرو جالل المحاضر 

الدولي وخبير اللياقة البدنية على المستوى العربي 

، والمهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين مدير 
الشؤون الفنية باألكاديمية  .

حظى االجتماع بمداخلة فنية  مميزة ) عن ُبعد ( من قبل 
الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي ورئيس 

االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية عبر برنامج " زووم " للواقع االفتراضي .

وتضمن االجتماع العديد من األمور الفنية 
المتعلقة  بمناهج دورات األكاديمية وسبل 
تطويرها وتحقيق االستفادة القصوى منها 
لكافة المشاركين والمشاركات في دورات 

األكاديمية  بما يتفق مع نهج وبرامج االتحاد 
الدولي IFBB  والتي تضمن تواصل النجاح  

خالل المرحلة المقبلة بما يليق باسم ومكانه 
األكاديمية على المستوى الدولي  ..

من جانبه أشاد الدكتور عادل فهيم باالجتماع وما 
تضمنه من أمور فنية مهمة وثنى على نهج األكاديمية 
ونجاح القائمين عليها ، متوقعا مزيدا من النجاح والتطور 

وزيادة عدد الراغبين في االشتراك في األكاديمية.

عبدالكريم سعيد يترأس االجتماع الفني لألكاديمية 
بحضور عمرو جالل  ووليد عبدالكريم

عادل فهيم يشيد بفكرة تطوير 
المناهج وسعيد بتوسيع دائرة 

المستفيدين من األكاديمية

بمشاركة نائب رئيس االتحاد الدولي
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محمد عبدالكريم: عودة دورات األكاديمية  
إلى القاعات خبر مفيد ومفرح

برنامج مميز لاللعاب القتالية في »ورلد جيم«

لقطة من الدورات التي سبقت جائحة كورونا

اعتبر  الكابتن محمد عبدالكريم  مدير  العالقات العامة 
بأكاديمية IFBB بدبي  ، والمدرب العام لأللعاب القتالية 
بنادي "ورلد  جيم " قرار عودة دورات  األكاديمية إلى ما 
كانت علية قبل جائحة كورونا خبر ايجابي ومفرح لجميع 

المنتسبين إلى األكاديمية وجميع الراغبين في بدء 
مسيرة تأهيلهم فنيا وتدريبيا من األكاديمية.

وقال : رغم النجاح الكبير والمهم الذي حققته األكاديمية 
على مدار العام الماضي من خالل الدورات التي نظمت 

عن بعد ) أون الين ( ، وحجم االستفادة  الكبير الذي 
حققه المشاركين  منها ، خاصة المشاركين الذين كانوا 

يشاركون من خارج الدولة على مستوى دول الشرق 
األوسط ، إال أن الدورات المباشرة من داخل القاعات لها 

طعم خاص  وأهمية كبيرة  للعديد من المشاركين كما 
أنها تعطي حافز للمحاضرين والمشاركين.

 وأكد محمد عبدالكريم   مدير العالقات العامة 
باألكاديمية  ان الدورات المقبلة التي ستنظم من داخل 

القاعات سوف يتم خاللها مراعاة كافة اإلجراءات 
االحترازية التي حددتها الحكومة الرشيدة  والتي تضمن 

سالمة المشاركين والمحاضر وكافة األجهزة المعنية 
المشرفة والمشاركة في التنظيم.

واشار ان نادي »ورلد جيم«  سيقوم خالل فترة  اإلجازة  
الصيفية  الدراسية  الحالية بإعداد برنامج مميز للمشاركين 
من محبي وعشاق الرياضات القتالية وذلك بهدف صقل 

قدراتهم وتدريبهم على يد كفاءات مميزة في مجال 
التدريب.

محمد عبدالكريم

أكد الكابتن القدير عبدالرحمن إبراهيم مدير 
المنتخبات الوطنية المصرية وصاحب اكبر رصيد 

من حب وتقدير أسرة بناء األجسام على الصعيد 
المصري والعربي ، والملقب بصاحب القلب 

الكبير وبرفيق العمر من قبل  الدكتور عادل فهيم 
نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد العربي 

والمصري واإلفريقي  لبناء األجسام  أهمية الدور 
الكبير ألكاديمية IFBB  الدولية لبناء األجسام بدبي 
الذي تقوم به في دعم مسيرة الرياضة والرياضيين 

المنتمين إلى رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية 
على مستوى الشرق األوسط.

ولدور الكابتن عبدالرحمن إبراهيم  المهم على 
المستوى  المصري والعربي كقامة وتاريخ كبير  

في مجال بناء األجسام حرص سعادة العقيد 
عبدالكريم سعيد رئيس األكاديمية سفير االتحاد 

العربي  على تكريم الرجل بما يستحق من تقديرا 
لتاريخه ولدوره المهم في قيادة دفة اإلشراف 

على المنتخبات الوطنية المصرية .
من جانبه أشار الكابتن القدير والمخضرم صاحب 
التاريخ الكبير عبدالرحمن إبراهيم ان األكاديمية 

بقيادة العقيد عبدالكريم سعيد ودعم زمالءه أعضاء 
مجلس اإلدارة قامت وتقوم بدور حيوي ومهم 
في صقل وتدريب وتأهيل المدربين والمدربات 

على المستوى العربي ، كما ان األكاديمية نجحت 
خالل السنوات األخيرة في خلق جيل من المدربين 
األكفاء الذين ساهموا في إنتاج وخلق جيل عريض 

من األبطال المميزين الذين شرفوا أوطانهم في 
مختلف البطوالت الدولية والعالمية في كل 

األوزان .
وتوقع عبدالرحمن إبراهيم مزيدا من التألق والنجاح 
لألكاديمية الحريصة على تطوير مناهجها بما يتفق 

مع نهج وأسلوب االتحاد الدولي .
معتبرا تقدير االتحاد الدولي لدور األكاديمية 

ونجاحها المتواصل جعل االتحاد الدولي يختار 
سعادة العقيد عبدالكريم سعيد  في عام 2018 

ليكون رجل العام  ، وتقليده بأرقى وأعلى أوسمة 
االتحاد الدولي ، ونفس الشيء جعل الدكتور عادل 

فهيم رئيس االتحاد العربي يقلد العقيد عبدالكريم 
سعيد ويقوم بمنحه لقب سفير االتحاد العربي في 

التنوير والثقافة والتعليم خالل عمومية االتحاد 
العربي التي نظمت في اإلسكندرية أوائل العام 

الجاري .

أكاديمية IFBB نجحت 
في خلق جيل من المدربين األكفاء

عبدالرحمن إبراهيم “ صاحب القلب الكبير”

عبدالكريم سعيد يكرم عبدالرحمن إبراهيم
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بانوراما الخريجين

منحت أكاديمية حول العالم للتدريب بالمملكة األردنية 
الهاشمية   المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين 

ورئيس الشؤون الفنية بأكاديمية IFBB والحكم الدولي 
شهادة التميز الذهبي من الدرجة األولى تقديرا لدورة المهم 

والبارز في إثراء الثقافة الرياضية على المستوى العربي ، 
ولدوره المبالغ األهمية في صقل وتدريب وتأهيل المدربين 

والمدربات في مجال بناء األجسام واللياقة البدنية.
من جانبه أكد المهندس وليد عبدالكريم شكره الجزيل إلدارة 

أكاديمية )حول العالم للتدريب( وجميع القائمين عليها ، 
وخص بالشكر المدرب سامر شديد ، معبرا تقدير األكاديمية له 

وسام جديد على صدره سوف يجعله أكثر حماسا وثقة في 
تقديم األفضل خالل مشواره المقبل .

أما الكابتن سامر شديد المدرب والحاصل على درجة  “ الجراند 
ماستر “ فاعتبر تقدير الكابتن وليد اقل بكثير مما يستحق 

كونه من الكفاءات العربية المشهود لها بالكفاءة  والخبرة 
في هذا المجال ، هذا بجانب دماثة خلقه وتمكنه من أداء 

دوره بتميز ، متوقعا له أن يكون له شأن كبير على المستوى 
الدولي في مجاله.

»أكاديمية حول العالم« باألردن تمنح 
وليد عبدالكريم شهادة التميز الذهبي

سامر شديد
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السابق لكرة القدم وأندية الجزيرة والنصر وبني 
ياس باإلضافة إلى نادي باليث تاون االنجليزي 

أن أكاديمية دبي الدولية لبناء األجسام واللياقة 
البدنية هي مكان لكل النجوم وكل األلعاب .

واشار  الكابتن علي العامري الذي نجح في اجتياز 
الثالث مستويات األولى  باألكاديمية بامتياز 

وتفوق ان حجم استفادته كالعب كرة ورياضي  
كانت كبيرة .

وقال : ليس صحيحا ان األكاديمية خاصة لبطال 
ومدربي بناء األجسام واللياقة البدنية فقط ، بل 
هي تهم كل الرياضيين لحجم االستفادة الفنية 
والبدنية منها خاصة للراغبين في التميز الفني 

والبدني .
وحرص العامري خالل تسلمه شهادات 

الثالث مراحل األولى في برنامج الماجستير 
باألكاديمية من قبل سعادة العقيد عبدالكريم 

سعيد رئيس األكاديمية وبحضور الكابتن وليد 
عبدالكريم كبير المحاضرين على توجيه الشكر 

الجزيل لألكاديمية والقائمين عليها ، مؤكدا 
مواصلة مشواره في الدراسة باألكاديمية 

حتى المستوى التاسع والحصول على 
الماجستير .

علي العامري نجم المنتخب واندية اإلمارات 
يقول: كنت أكثر المستفيدين من األكاديمية

علي العامري يتسلم شهادات االتحاد الدولي من قبل رئيس األكاديمية
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