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الذي  األخير  اجتماعه  خالل  األكاديمية  إدارة  مجلس  بحث 
عقد مؤخرا ترتيبات المرحلة المقبلة من نشاط األكاديمية ، 
وأنشطة  دورات  من  تخللها  وما  السابقة  المرحلة  قيم  كما 
في  تساهم  التي  المهمة  األمور  من  والعديد   ، مختلفة 
دورها  أداء  في  وتميزها  نجاحها  على  األكاديمية  محافظة 
األكاديمي  بما يتناسب مع اسم ومكانة وسمعة األكاديمية 
بثقة  ويليق  الماضية  الخمسة  األعوام  خالل  حققته  الذي 
األوسط  الشرق  مستوى  على  اللعبة  ومدربي  الدولي  االتحاد 

وشمال إفريقيا .
ترأس االجتماع سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس مجلس 
اإلدارة بحضور نائبه زايد الجالف المدير العام ، وكل األعضاء 
الشئون  مدير  المحاضرين  كبير  عبدالكريم  وليد  المهندس 
والمحاضر  اإلدارية،  الشؤون  مدير  أشكناني  وجاسم   ، الفنية 

العالقات  مدير  عبدالكريم  ومحمد   ، العامري  صالح  الدولي 
العامة ، ووسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية .

اإلشادة   على  اإلدارة  مجلس  رئيس  حرص  االجتماع  بداية  في 
الفترة  خالل  التميز  من  مزيدا  متمنيا  المجلس  أعضاء  بجهد 
التي نظمت عن ُبعد   الدورات  ، مثنيا على نجاح كافة  المقبلة 
خالل » برنامج زووم االلكتروني »  خالل فترة الحظر األخيرة 
التي فرضها انتشار فيروس كورونا على العالم اجمع ، وقال 
أهدافها  وحققت  نجحت  الدورات  جميع  أن  إال  التباعد  رغم 
أو  الدولة  داخل  من  سواء  المشاركين  لكافة  المرجوة 

خارجها.
كما اعتمد المجلس دورات المرحلة المقبلة التي تلبي احتياجات 
كافة المدربين والمتخصصين في مجال اللياقة البدنية سواء 

داخل الدولة وخارجها .

عبدالكريم سعيد: 
مجلس اإلدارة  يشيد بالنجاح ويبحث تطوير العمل

بدءنا التحضير الفتتاح مميز لمقر 
األكاديمية الجديد بحضور  »فهيم «

ثقة االتحاد الدولي والمدربين وقطاع 
الرياضة بنا كبيرة
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االتحاد  رئيس  سانتوغا  رفائيل  الدكتور  بارك 
البدنية   واللياقة  األجسام  لبناء  الدولي 
االلكترونية  للمجلة   الجديد والمميز  اإلصدار 
وبهذة   ، بدبي  الدولي  االتحاد  أكاديمية 
مجلس  رئيس  إلى  خطابا  أرسل  المناسبة 
إدارة األكاديمية سعادة العقيد عبدالكريم 
مجلس  أعضاء  كافة  والى  سعيد   محمد 
وبارك  للجميع  التهنئة  خالله  وجه  اإلدارة 
إلى  يضاف  الذي  المميز  العمل  هذا  لهم 

مجمل نجاحات األكاديمية في دبي .
يصدر  الدولي  االتحاد  إن  خطابة  في  وأشار 
وشؤون  بإخبار  تهتم  مماثلة  مجلة 
أهم  بنشر  تقوم  إنها  كما  الدولي  االتحاد 
األجسام  بناء  برياضة  الخاصة  الموضوعات 

على مستوى العالم .
وأبدى رئيس االتحاد الدولي 

دبي  مجلة  لمد  استعداده 
بأهم المواضيع واإلخبار التي 

االتحاد  مجلة  في  نشرها  يتم 
الدولي ، وتمنى تواصل نجاحات 

أكاديمية دبي والقائمين عليها 
.

وأضاف هذا ليس بغريب على إدارة 
تحرص  التي  دبي  في  األكاديمية 

دائما على تقديم كل ما هو مفيد 
المستوى  على  األجسام  بناء  لقطاع 

العربي .

سانتوغا : مجلة األكاديمية عمل 
مميز يساهم في الترويج لبناء 

األجسام عربيا  

المؤسس األول لرياضةبناء األجسام 

واللياقة البدنية باإلمارات
الكولونيل

لبناء  الدولي  االتحاد  رئيس  سانتوغا  رفائيل  الدكتور  أشاد 

الذي  والمميز  الناجح  باألداء  البدنية  واللياقة  األجسام 

المميز  وباألسلوب   ، الدولية  دبي  أكاديمية  تنتهجه  

العقيد  سعادة  برئاسة  األكاديمية  به  تدار  الذي  والناجح  

أالن .واعتبر رئيس االتحاد الدولي ان نجاحات أكاديمية دبي عبدالكريم سعيد منذ انطالقها قبل خمس سنوات وحتى 

جعلها األكاديمية األفضل على مستوى العالم بالمقارنة 

الدولي،  االتحاد  قبل  من  المعتمدة   األكاديميات  بجميع 

الدورات  عدد  حيث  من  نشاطا  األكثر  األكاديمية  فهي 

وعدد الخريجين .

4-5إشادة دولية بأكاديمية دبي الدولية باإلمارات

إشادة بدور عبدالله الشرقي واإلتحاد

في دعم مسيرة األكاديمية                  «2

عادل فهيم : حب وعشق عبدالكريم 

سعيد القديم لبناء األجسام وراء 

3»                        
نجاحات األكاديمية          

وليد عبدالكريم: األكاديمية تكمل 

نجاحاتها بتنظيم 7 دورات عن ُبعد «6 - 7

المحاضر الدولي صالح 

طاهر خبرة وتميز  «9

مريم الزعابي : هدفي االنضمام  

إلى قائمة المحاضرين               «8

راشد الزعابي :  نجحنا في 

مهمتنا في أبوظبي    «9

العدد األول

2020 /7/15
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هنئ الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي لبناء األجسام رئيس االتحاد العربي و 
العقيد عبدالكريم محمد  اإلفريقي سعادة 

سعيد  بإصدار مجلة  “ إخبار األكاديمية “ .
التي  االلكترونية   المجلة  فهي  واعتبر   
وسائل  فضاء  في  األكاديمية  أطلقتها 
التواصل االجتماعي  إضافة جديدة ومتميزة 

لمقر أكاديمية االتحاد الدولي بدبي.
وقال : هذا  جهد مشكور من القائمين على 
بناء  رياضة  وإخبار  ثقافة  لنشر  األكاديمية 
فقط  العربي  المستوى  على  ليس  األجسام 

بل على المستوى العالمي . 
لألكاديمية  االلكترونية  المجلة   واعتبر 
نجاحات  تجسد  جديدة   ونافذة  عمل   
وصلت  ما  وتبرز    ، اإلمارات  في  األكاديمية 
من  أي  تحققها  لم  كبيرة  نجاحات  من  إليه 
مستوى  على  لها  المماثلة  األكاديميات  

العالم 
إدارة  على  بغريب  ليس  هذا  وأضاف 
األكاديمية في دبي التي تسعى بكل الطرف 
لكل  مضيئة  ونافذة  منارة  تكون  الن 
مادة  من  تقدمة  بما  األجسام  بناء  قطاع 
الدولي  االتحاد  قبل  من  معتمدة  أكاديمية 
بمستوى  االرتقاء  في  وتساهم  ساهمت 

المدربين في المنطقة .

عادل فهيم : مجلة األكاديمية 
إضافة جديدة لعبدالكريم ورجاله
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نجاحات األكاديمية وتميزها  زادت من ثقة االتحاد الدولي

زايد اجلالف 
» دينامو«  األكاديمية ومؤشــــــــــــر بورصة النجاح 

يعتبر زايد الجالف نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية االتحاد الدولي ومديرها 
العام احد الرجال األساسيين في صناعة نجاح ومجد أكاديمية االتحاد الدولي 
لبناء األجسام بدبي ، فهو الرجل الثاني والرفيق الدائم لرئيس مجلس إدارة 
األكاديمية سعادة العقيد عبد الكريم سعيد ، والعضو النشط في مجلس 

إدارتها واحد عناصر نجاحها األساسيين . » دينمو« 

» دينمو« 

اتحاد  إدارة  مجلس  في  سابق  كعضو  الجالف  خبرة  كانت 
محنك  وكإداري   ، البدنية  والقوة  األجسام  لبناء  اإلمارات 
وعاشق ومحب لرياضة بناء األجسام واللياقة البدنية دورا 
مشوارها  بداية  منذ  األكاديمية  مسيرة  نجاح  في  مهما 

في خدمة مدربي اللعبة قبل 5 سنوات .
السنوات  خالل  وتميزها  األكاديمية  نجاحات  ان  وقال 
الماضية ذادت من ثقة االتحاد الدولي     وتحديدا  من ثقة 
 ، الدولي  االتحاد  رئيس  سانتوغا   رافائيل  دكتور  من  كل 
ونائبه دكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس 
االتحادين العربي واإلفريقي ، األمر الذي  زاد من مسؤوليتنا 
العمل ومزيدا  الجهد في  إصرارنا على بذل مزيدا من  ومن 
الذي  بالمستوى  حققناه  ما  على  للمحافظة   التطوير  من 
يليق بنا وبدولة اإلمارات التي تحظى  بشرف احتضان المقر 

بدانة الدنيا  إمارة دبي .
وصلت  ما  إلى  ووصولها  األكاديمية  نجاح  الجالف  وارجع 
محليا  طيبة  وسمعة  كبيرة  شهرة  من  اآلن  حتى  إليه  
األكاديمية  شؤون  على  القائم  الفريق  إيمان  إلى  ودوليا 
الذي تقوم به األكاديمية  بقيادة سعادة  بالدور المهم 
أعضاء  جميع  وانسجام  سعيد  محمد  الكريم  عبد  العقيد 
مجلس اإلدارة من دون استثناء بدءا من المحاضر الدولي 
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الفنية،   الشؤون  رئيس  الكريم  عبد  وليد  المهندس 
واإلداري  طاهر،  صالح  الدكتور  الدولي   والمحاضر 
 ، اإلدارية  الشؤون  رئيس  أشكناني  جاسم  المحنك 
 ، العامة  العالقات  مدير  الكريم  عبد  محمد  والمميز 
بجانب  القانونية  الشؤون  مدير  الكريم  عبد  ووسام 
منطقة  مسؤول  اإلدارة  مجلس  عضو  الزعابي  راشد 

أبوظبي .
ومديرها  األكاديمية  رئيس  نائب  الجالف  زايد  ووعد 
العام بالمحافظة على األداء المميز لألكاديمية خالل 
على  القائمين  يجعل  تحقق  ما  معتبرا  المقبلة  الفترة 
األكاديمية تقديم كل ما هو جديد ومهم في مجال 
المهتمين  جميع  والمدربات  المدربين  وصقل  تدريب 

من  كوكبة  توفير  خالل  من  وذلك   ، اللعبة  بشؤون 
داخل  من  المحاضرين  من  اللعبة  خبراء  وأكفئ  أهم 

وخارج الدولة من المعتمدين دوليا .
العالمية  وسمعتها  األكاديمية  اسم  إن  إلى  واشار 
في  العالم  مستوى  على  األهم  األكاديمية  كونها 
على  دولة   198 في  بها  والمعترف  التدريب  مجال 
والمعتمد  الوحيد  المكان  جعلها  العالم  مستوى 
السبب  لهذا   ، التدريب  مجال  في  العاملين  لكل  دوليا 
يحرص كل من يرغب في االستفادة والتميز والوصول 
االنضمام  على  التدريب  مجال  في  الدرجات  أعلى  إلى 
علوم  من  تقدمة  بما  واالستفادة  األكاديمية  إلى 

ودراسات حديثة ومعتمدة .

خبرة  عبدالكريم سعيد  قادت فريق العمل إلى النجاح

زايد اجلالف 

» دينامو«  األكاديمية ومؤشــــــــــــر بورصة النجاح 

 نجحنا في خلق جيل 
جديد من المدربين 

األكفاء
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سعيد عثمان بطل العالم السابق ومدرب بناء األجسام 
المصري  المعروف عربيا ودوليا وصانع األبطال  والنجوم   
واللياقة  العضالت  رياضة  رموز  واحد  الدولي  والمحاضر 

البدنية على مستوى العالم .
قال  ان ما يميز البطل الحقيقي في  بناء األجسام ليس 
هو  يميزه  الذي  بل  فقط  التتويج  منصة  واعتالء  الفوز 

كيفية استمراره بطال لسنوات .

واعتبر محافظة البطل على تميزه واستمراره لسنوات هو 
التحدي الكبير والبطولة الحقيقية  ، وذكر رأينا العشرات 
بل المئات من اإلبطال الذين يفوزون ويحققون األلقاب 
ولكن بمجرد ان ينزل من مسرح البطولة   لن يعود مرة 
أخرى إلى ساحة البطوالت   فهو بطل " لمرة واحدة"  في 

تاريخه  
واشار من الطبيعي والمهم استمرار البطل في الصدارة 
العرب  اإلبطال  من  العديد  وهناك  عديدة  لسنوات 
التربع  في  مسيرتهم  خالل  نجحوا  الذين  والعالميين 

لسنوات على عرش اللعبة .
وأضاف : هناك مجموعة من الشروط الواجب األخذ بها 
يكون  بان  أهمها  لسنوات  بطال  البطل  استمرار  لضمان 
 ، الحلم  هذا  مواصلة  على  وإصرار  وجلد  صبر  عنده  هو 

بجانب كفاءه مدربه وخبرته الكبيرة في هذا المجال.
التدريبات  بعد  الطبيعي ان يبتعد الالعب عن  : من  وقال 
بعد  الغذائي  بالرجيم  يلتزم  خاللها  يوما   15 لمدة  الفوز 
ذلك يعود للتدريب تدريجيا لقرابة 7 ساعات أسبوعيا .
سعيد  والمخضرم  والكابتن  الدكتور  ونصح 
بكميات  المنشطات  وراء  االنجرار  عدم  عثمان 
لها  يكون  شرعية  غير  منشطات  ألنها  كبيرة 
نتائج ايجابية خالل المرحلة األولى في بناء  جسم 
بالقدر  تفيد  ال  العمر  تقدم  مع  ولكن    ، اإلنسان 
على  االعتماد  يجب  لذا  شرعية  غير  أغذية  ألنها  الكافي 
بناء  على  المحافظة  في  تساهم  التي  الطبيعية  األغذية 

الجسم والمحافظة على لياقته .
فرد  لكل  الوراثية  الجينات  عثمان  سعيد  البطل  واعتبر 
لها دور كبير ومهم في تكوين وبناء عضالته الن كل 
جسم له طبيعته الوراثية  وذلك مع المتابعة المنتظمة 

في التدريبات والتقيد الغذائي .

سعيد عثمان بطل العالم وصانع النجوم :

  البطل الحقيقي
 هو الذي ينجح 

في  المحافظة على صدارته 
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.  اللجنة االولمبية الدولية.
.  اللجنة االولمبية األسيوية.

.  منظمة اليونسكو .
.  الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

)FISU(. اتحاد الجامعات الرياضية.
 .  الرابطة العالمية لالتحادات الرياضية الدولية .

. االتحاد األوروبي لكمال األجسام واللياقة البدنية .
. اتحاد أمريكا الجنوبية لكمال األجسام واللياقة البدنية .

. االتحاد الكاريبي لكمال األجسام واللياقة البدنية .
. االتحاد األسيوي كمال األجسام واللياقة البدنية.

. االتحاد العالمي الرياضي للجامعات
. االتحاد اإلفريقي لكمال األجسام واللياقة البدنية .

بجانب 198  اتحادا وطنيا على مستوى العالم . .  

الجهات والمنظمات الدولية 

المعتمدة لمناهج االكاديمية :

األجسام  بناء  مدربين  دورة    .
واللياقة البدنية . 

 / األساسية   ( التغذية  دورة    .
المتقدمة ( .

.  دورة اإلصابات واإلسعافات األولية .
.  دورة الحكام ) بناء األجسام / كالسيك 

/ الفيزيك( .
.  دورة عالم البطوالت .

الدورات التي 

تنظمها أكاديمية 

المحاضرين   وكبير  الخبير  حضور  ترتيبات  باألكاديمية  الفنية  اإلدارة  تبحث 
االتحاد  ورئيس  األجسام   لبناء  الدولي   باالتحاد  العلمية   اللجنة  ورئيس 

البرازيلي مورشيوس لتقديم دورة متقدمة للمنتسبين إلى األكاديمية .
التي تعتمد  ويعتبر مورشيوس احد   أهم الكوادر العلمية المعتمدة 

كبيرة  وعلمية  دولية  مكانة  من  له  لما  دبي  في  األكاديمية  عليها 
في مجاله ، بجانب كونه احد األعضاء الرئيسيين في لجنة مكافحة 

المنشطات االتحاد الدولي .
وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بأكاديمية دبي كونه شارك في إدارة 10 

دورات على األقل من دورات األكاديمية خالل الخمس سنوات 
على  األفضل  المكان  ويعتبرها  لدبي  محبا  انه  كما   ، الماضية 

مستوى العالم .
وذكر أكثر من مرة حجم حبه وعشقه إلى دولة اإلمارات 

خالل  دبي  أكاديمية  حققته  الذي  النجاح  بحجم  مشيدا 
السنوات الماضية حتى أصبحت األكاديمية األكثر نجاحا 

من بين كل األكاديميات المعتمدة دوليا على مستوى 
العالم .

األكاديمية  على  القائمين  إلى  النجاح  ذلك  وارجع 
عبدالكريم  العقيد  سعادة  مقدمتهم  وفي 

عامين  قبل  بجداره  الفوز  استحق  الذي  سعيد 
االتحاد  احتفالية  خالل  رياضي  أفضل  بجائزة  

الدولي في اسبانيا . 

مورشيوس : أكاديمية 
اإلمارات كسبت الرهان وهي  
األفضل على مستوى العالم 

مورشيوس خالل محاضراته 
في اإلمارات
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وسام عبدالكريم سعيد
مدير إدارة الشؤون القانونية

هدف 
وطموح

  IFBB تعتبر دورات األكاديمية
الدولية من أهم وأفضل الدورات 

الدولية و المتميزة التي تهدف إلى 
تأهيل المدربين لمواكبه التطور في 

عالم وصناعه بناء األجسام واللياقة 
البدنية من خالل مجموعة من 

الدورات النظرية والعملية التي تلبى 
احتياجات الدولة ومتطلبات االتحادات 

الرياضية في العالم .
أن أكاديمية االتحاد الدولي تفتخر 

دائما بما تقدمه للمدربين  والمدربات 
في كافة الدول من نوعية متميزة  
من المعلومات العلمية والعملية . 
إن محور اهتمام أكاديمية االتحاد 

الدولي هو المدرب ومن ثم يتم 
التركيز على تنمية معارفه وقدراته 

ومهاراته من خالل الدورات التسعة 
المتخصصة في بناء األجسام 

واللياقة البدنية  التي تتناسب مع 
ما تقدمه الجامعات العالمية وبما 

يتطلبه سوق العمل وإعداد المدربين  
وتأهيلهم ومساعدتهم في 

الحصول على اإلنجازات الدولية.
ومن ثم فأن األكاديمية تؤكد على 
االلتزام بمعايير الجودة فيما تقدم 

من خدمات ودورات.

المدينة  األكاديمية في  أبو سالمه مسؤول  وممثل  يعتبر عاصم 
المنورة بالمملكة العربية السعودية من الكوادر الفنية المشهود 
 ، البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  مجال  في  والخبرة  بالكفاءة  لها 
وهو من الكفاءات الناجحة في مجاله حيث نجح خالل تولية تمثيل 
األكاديمية هناك في تحقيق نتائج طيبة على صعيد تنظيم الدورات 
فيعتبر الوحيد من بين ممثلي األكاديمية في كافة الدول الذي نظم 

دورات متقدمة فوصل إلى المستوى الثامن .

اعتبر الكابتن بخيت سعد نجم الكرة اإلماراتية وكابتن نادي الشباب 
أكاديمية دبي   " بالرجل األخضر   " الملقب  السابق  الوطني  والمنتخب 
للحصول  المناسب  المكان  البدنية  واللياقة  األجسام  لبناء  الدولية 

على المعلومات الصحيحة في هذا المجال .
األكاديمية  من  االستفادة  على  الحريصين  أكثر  كنت  انا  وأضاف 
في  بجانبي  وانأ  خاصة  لياقتي  على  والمحافظة  إمكانياتي  لتطوير 
دبي فانخرطت في الدراسة وتدرجت بها من مستوى إلى أخر مؤكدا 

استمراره على مواصلة الدراسة بها والحصول على الماجستير .

عاصم أبو سالمه نجاح وجدارة

 في المدينة المنورة

" بخيت سعد " من مشاهير الكرة 

اإلماراتية بين المشاركين


