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أشاد سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس أكاديمية 
بالدور  البدنية  واللياقة  األجسام  لبناء  الدولي  االتحاد 
لبناء  اإلمارات  اتحاد  به  يقوم  الذي  والمهم  الكبير 
الشرقي  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ  برئاسة  األجسام 
رئيس مجلس إدارة االتحاد وكل أعضاء مجلس اإلدارة 
للدور  ومساندتهم  األكاديمية  مسيرة  دعم  في 
األكاديمي الذي تقوم به األكاديمية في خدمة هذة 

الرياضية .
االتحاد  بين  كبيرين  وتفاهم  اعتماد  هناك  واشار 

واألكاديمية مما يساهم في نجاح مهمتنا التي تصب 
االتحاد  ومصلحة  األجسام  بناء  رياضة  مصلحة  في 
الرياضة  هذة  تطوير  في  جبار  بمجهود  يقوم  الذي 
يليق  الذي  المستوى  إلى  واالرتقاء بها والوصول بها 

باسم ومكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة .
ووعد سعادة عبدالكريم سعيد رئيس وأعضاء مجلس 
من  مزيدا  ببذل  األجسام   لبناء  اإلمارات  اتحاد  إدارة 
ومعتمد  ومفيد  علمي  هو  ما  كل  وبتقديم  الجهد 

دوليا ألسرة بناء األجسام على المستوى المحلي .

الدولي  أعتبر الدكتور عادل فهيم نائب رئيس األتحاد 
ترجع  دبي  أكاديمية  نجاحات  العربي     األتحاد  رئيس 
الحكيمة والخبيرة من قبل سعادة رئيس  إلى اإلدارة 
ساهمت  التي  المعاونة  االطقم  وكافة  األكاديمية 

على مدار السنوات الماضية في 
على  األفضل  األكاديمية   هي  األكاديمية  جعل    
األكاديميات  بجميع  بالمقارنة  العالم  مستوى 
المعتمدة  من قبل االتحاد الدولي ، فهي األكاديمية 

األكثر نشاطا من حيث عدد الدورات وعدد الخريجين .

نجاح  أسرار  من  فهيم  عادل  الدكتور  وأضاف  
األكاديمية  رئيس  وعشق  حب  أيضا    األكاديمية 
الرياضة  لهذة  سعيد  عبدالكريم  العقيد  سعادة 
مسيرة  دعم  في  مهمته  نجاح  على  الكبير  وحرصه 
نجاحات اللعبة ليس على مستوى دولة اإلمارات ودول 
الخليج فقط  بل على مستوى الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا .
وتوقع ان تشهد األكاديمية في دبي مزيدا من النجاح 

والتطور خالل السنوات المقبلة .

إشادة بدور عبدالله الشرقي واإلتحاد
في دعم مسيرة األكاديمية

عادل فهيم : حب وعشق عبدالكريم سعيد 
القديم لبناء األجسام وراء نجاحات األكاديمية 
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العربية  اإلمارات  دولة  شهدت 
دبي  إمارة  وتحديدًا  المتحدة؛ 
اللياقة  بعالم  كبيرًا  اهتمامًا 
السنوات  في  والعضالت  البدنية 
رئيسيًا  مركزًا  وباتت  األخيرة، 
لُكبرى مسابقات ومعارض اللياقة 
البدنية على مدار العام، وبات اتحاد 
من  واحدًا  األجسام  لبناء  اإلمارات 
نشاطًا  العربية  االتحادات  أفضل 
في الفترة األخيرة؛ بعد نجاحه في 
الميداليات  الكثير من  حصد العبيه 
متميز  لعدد  وتنظيمه  واأللقاب، 
من البطوالت؛ كان أخرها التنظيم 
األخيرة  العالم  لبطولة  الرائع 

لكمال األجسام بإمارة الفجيرة.

إلى   – باك  فالش   – بالعودة  لكن 
الوراء في سبعينيات القرن الماضي 
الكريم  “عبد  طيار  العقيد  أن  نجد 
المؤسس  هو  سعيد”  محمد 
 – األثقال  )رفع  لرياضات  األول 
البدنية(  القوة   – األجسام  كمال 
على  حصوله  فمن  الدولة،  في 
المركز األول كالعب على مستوى 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وعلى مستوى إيطاليا، إلى تأسيسه 
رسمية  رياضية  ألعاب  صالة  ألول 
)GYM( ، وصواًل إلى توليه منصب 
لبناء  اإلمارات  اتحاد  رئيس  نائب 

األجسام لقرابة عشرون عامًا.
سعيد”  الكريم  “عبد  ويعتبر  هذا 

القوة  بطوالت  نظم  من  أول 
وال  اإلمارات،  بدولة  والعضالت 
يُنظم – من جيبه  اليوم  إلى  يزال 
النشاطات  من  عددًا   – الخاص 
السنوية؛  الرياضية  والفعاليات 
الحديدي،  الرجل  بطولة  أهمها 
الرمضاني  جيم  وورلد  ومهرجان 
التكريم  وحفل  القدم،  لكرة 
خالله  من  يُكرم  الذي  السنوي 
نخبة من الرياضيين اإلماراتيين من 

كل األلعاب الرياضية.
رياضي  ماجستير  أول  صاحب  وألنه 
والتدريب  العضلي  التشريح  في 
دولة  مستوى  على  الرياضي 
اإلمارات، فقد كرس حياته مؤخرًا 

لنشر العلم والثقافة الرياضية من 
االتحاد  ألكاديمية  ترأسه  خالل 
واللياقة  األجسام  لكمال  الدولي 
الخليج  بمنطقة   IFBB البدنية 
على  والعمل  األوسط،  والشرق 
نشر وتطوير أصول اللياقة البدنية 
الصحيح، وخلق جيل  بمفهومها 
والمدربين،  الالعبين  من  واعي 
والعمل  الرياضة  حب  أرسى  مثلما 
 – )وليد  أبناءه  بين  وعليها  بها 
تفوقوا  الذين  محمد(   – وسام 
وها  الصغر،  منذ  كأبطال  رياضيًا 
هم اليوم يعملون جنبًا إلى جنب 
الرياضة  نشر  في  والدهم  مع 

وتعميمها بين أبناء المجتمع.

العقيد  من  واقترب  عرف  ومن 
اقتربت  مثلما  الكريم”  “عبد 
على  وعرفته  سنوات،  منذ  إليه 
وعرفت  الشخصي،  المستوى 
له  سيتأكد  قرب،  عن  تاريخه 
مثلما تأكدت تمامًا أنه لم يعمل 
طاقاته  يُسخر  ولم  كتاجر،  يومًا 
للكسب  المُبدعة  الرياضية 
بذل  ولكنه  المشروع،  المادي 
أجل  من  والنفيس  الغالي  ويبذل 
ورسالته  ومبادئه  أفكاره  نشر 
الرياضية، التي وضعته في مصاف 
بمنطقة  األوائل  والرواد  الكبار 
كبير  دور  من  به  قام  لما  الخليج، 
في نشر وتطوير هذا المجال.               

المؤسس األول لبناء األجسام والقوة  بــــــــــــــــــــــــــدولة اإلمارات

قصة نجاح ودعم متواصل 
لرياضة بناء األجسام واللياقة البدنية 



7 األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية6

Academy Dubai Academy Dubai

IF
BB

 A
ca

de
m

y 
Du

ba
iIFBB Academ

y Dubai

األجسام  لبناء  الدولي  االتحاد  أكاديمية  نظمت   
األخيرة  الفترة  خالل  تنظيم   دبي  في  لبدنية  واللياقة 
الدولة  فرضتها  التي  الصحي  الحزر   إجراءات  تخللت  التي 
تجنبا لتداعيات جائحة " كوفيد 19 " المعروفة بكورونا 
المستجد تنظيم 7 دورات " عن بعد"  من خالل تقنية 
شبكة  عبر  االجتماعي  التواصل  سبل  "إحدى  زووم   "

االنترنت .
معظم  في  نظمت  التي  الدورات  معظم  وقاد 
المستويات المحاضر وكبير محاضري  الدولي المهندس 
باألكاديمية  الفنية  الشؤون  مدير  عبدالكريم   وليد 
رئيس  إشراف  تحت  طاهر  صالح  الدكتور  وزميلة   ،
 ، سعيد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  األكاديمية 
واألعضاء   ، الرئيس  نائب  الجالف  زايد  السيد  ومتابعة 
ومحمد   ، اإلدارية  الشؤون  مدير  أشكناني  جاسم 
عبدالكريم مدير العالقات العامة ووسام عبدالكريم 

مدير الشؤون القانونية .
شهدت  بعد  عن  جرت  التي  الدورات  كافة  وكانت 
مشاركة مميزة ونجاح كبير يضاف إلى مجمل النجاحات 

السابقة التي حققتها وتحققها األكاديمية 
األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية  ان   بالذكر  الجدير 
شهدت عام 2019 تنظيم العديد من الدورات في كل 
المنورة  والمدينة  وجدة  والرياض  وأبوظبي  دبي  من 
 682« شخصًا   970 بمشاركة  والمنامة،  والطائف 
 2019 عام  وشهد  النساء«،  من  و288  الرجال  من 
الماجستير  حصول 10 من طلبة األكاديمية على درجة 
البدنية، فيما تأهل  بناء األجسام واللياقة  في تدريب 
عام  الماجستير  درجة  على  للحصول  الدارسين  من   28

.2020
 2019 موسم  بنجاح  األكاديمية  رئيس  وأشاد 
األكاديمي، معتبرًا أن إشادة رئيس االتحاد الدولي لبناء 
األجسام اإلسباني رفائيل سانتوجا بنجاحات أكاديمية 
واعدًا  عليها،  القائمين  جميع  صدور  على  وسام  دبي، 
ليس   ،2020 عام  خالل  الدورات  من  العديد  بتنظيم 
داخل دولة اإلمارات، وإنما في كافة الدول المعتمدة 

في أجندة االتحاد الدولي على مستوى المنطقة.
نائب  فهيم  عادل  الدكتور  النجاح  بنفس  أشاد  كما  
االتحاد  رئيس  األجسام   لبناء  الدولي  االتحاد  رئيس 
متوقعًا   2019 عام  خالل  األكاديمية  بنهج  العربي 

مزيدًا من النجاح في عام 2020.

األكاديمية تكمل نجاحاتها بتنظيم
 7 دورات عن ُبعد

وليد عبدالكريم
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أكد راشد الزعابي عضو مجلس إدارة األكاديمية مسؤول منطقة 
أبوظبي اعتزازه  وتقدير إلدارة األكاديمية برئاسة سعادة العقيد 

عبدالكريم سعيد وجميع زمالءه أعضاء المجلس.
وأضاف بفضل دعم اإلدارة نجحنا في القياد بدورنا في  أبوظبي  
على  العمل  وورش  الدورات  من  قياسي  عدد  تنظيم  خالل  من 
مار عام كامل ، كما نجحنا في استقطاب إعداد كبيرة وجهات 
واالستفادة  األكاديمية  دورات  في  لالنخراط  وخاصة  حكومية 
عالميا  معتمدين  دوليين  محاضرين  قبل   من  تقدمة  ما  من 
خارج  من  وميروشيوس   ، التغذية  خبير  اريكو  منهم  ودوليا 
الدولة ، وكل من وليد عبدالكريم وصالح طاهر من داخل الدولة 

.
اكبر  عدد  تنظيم  أبوظبي  ستشهد  المقبلة  المرحلة  ان  واشار 
االستفادة  في  الرغبين  من  عدد  اكبر  الستيعاب  الدورات  من 
بالمنطقة  دورات  لتنظيم  نتوجه  عندما  خاصة  األكاديمية  من 

الغربية . 

راشد الزعابي :  نجحنا في مهمتنا في أبوظبي

المحاضر الدولي صالح طاهر 
خبرة وتميز 

الكفاءات  السابق صالح طاهر من  العراقي   الدولي والبطل  المحاضر  يعتبر 
المشهود لها في مجاله 

فهو محاضر محنك استمد خبرته الطويلة من تاريخه المشرف كبطل في 
أحد  األكاديمية  إدارة  تعتبره  لذلك   ، البدنية  واللياقة  االجسام  بناء  مجال 

كوادرها المميزين في إدارة المحاضرات في مختلف مستوياتها. 
التي جرت عن بعد  الثاني  وكان أداءه مميزا خالل قيادته لدورة المستوى 

االسبوع الماضي  ،
وكافة  األكاديمية  رئيس  سعادة  جانب  من  وتقدير  إشادة  محل  وكان 

أعضاء مجلس اإلدارة وجميع المشاركين في الدورة.

مريم الزعابي : 
هدفي االنضمام  

إلى قائمة المحاضرين 

درجة  على  تحصل  مواطنة  أول  الزعابي  مريم  أكدت 
درجة  على  بحصولها  الكبيرة  سعادتها  الماجستير 
االتحاد  أكاديمية  قبل  من  األجسام  بناء  في  الماجستير 
المناسب  المكان  األكاديمية  باإلمارات.واعتبرت  الدولي 
لكب العلم والخبرة للمساهمة في تطوير وتدريب رياضة 

بناء األجسام واللياقة البدنية على مستوى الدولة .

األكاديمية  على  القائمين  وكفاءة  خبرة  أن  وذكرت 
في  الخبرة  وكسب  للتطوير  المناسب  المكان  تجعلها 

مجال التدريب .
تكون  الن  خبرة  من  كسبته  بما  تساهم  أن  وتمنت 
محاضرة دولية في المستقبل تنضم إلى قائمة المحاضرين 

الدوليين العاملين باألكاديمية .

نفتخر بالظاهري كأول خريج إماراتي
واللياقة  األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية  تفتخر 
البدنية بالمدرب ابن اإلمارات خالد الظاهري كبطل من 
مجال  في  طويل  تاريخ  وصاحب  األجسام  بناء  أبطال 
على  يحصل  مواطن  خريج  كأول  به  تفتخر  كما  اللعبة 
الدولي  واالتحاد  األكاديمية  قبل  من  الماجستير  درجة 
على  دولة   189 في  المعتمد  الماجستير  وهو  للعبة 

مستوى العالم .
رئيس  سعيد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  ذاك  أكد 
أعمدة  أهم  احد  يعتبر  الظاهري  ان  وقال  األكاديمية 

المستوى  وعلى  اإلمارات  في  األجسام  بناء  رياضة 
من  عال  مستوى  على  ومدرب  بطل  فهو  الخليجي 
 8 في  نجاحه  بعد  الماجستير  على  وحصوله   ، الكفاءة 
دورات متتالية ما هو إال تمهيد له للحصول على درجة 

الدكتوراه وهو قادر على ذلك .
إدارة  نجحت  اللعبة  مجال  في  لكفاءته   : وأضاف 
إدارتها  مجلس  عضوية  إلى  ضمه  في  األكاديمية 
 ، العين  منطقة  على  اإلشراف  مهمة  له  واستندت 

وهو على قدر عال من الخبرة إلنجاح مهمته .

األجسام  لبناء  الدولي  االتحاد  نجح 
توقيع  ،في   IFBB البدنية  والقوة 
الدولي  االتحاد  مع  تعاون  مذكرة 
المذكرة  تتضمن   ،  FISU للجامعات 
من  كل  بين  مشتركة  أنشطة  تنفيذ 
االتحاد الدولي لبناء األجسام مع االتحاد 
ممارسة  لتطبيق  للجامعات  الدولي 
األجسام،  وكمال  البدنية  اللياقة 
في  الجنسين  بين  المساواة  وتعزيز 
وبهدة  الجامعية،  الرياضية  األلعاب 
المقرر  من  االعتماد  وهذا  االتفاقية 
الدولي  االتحاد  أكاديمية  تعرض  ان 
الجامعات  كافة  على  باإلمارات 
على  المتخصصة  العلمية  والمعاهد 
في  والعربي   المحلي  المستويين 
في  علمية  وبرامج   محاضرات  تقديم 
البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  مجال 
علمية  درجات  على  الحصول  بهدف  
واللياقة  األجسام  بناء  في  معتمدة  

البدنية .

اتفاقية شراكة بين اإلتحاد 
الدولي لألجسام واإلتحاد 

»FISU« العالمي للجامعات
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  » بناء جيل متميز رياضيا بتمتع باللياقة والصحة 
والروح التنافسية في شتى مراحل الحياة « 

» تماشيا مع سياسة ونهج االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية تسعى  األكاديمية  الدولية لبناء األجسام  
من خالل مقرها في دبي  بدولة اإلمارات العربية   المتحدة 

لنشر الوعي السليم بالطرق العلمية السليمة لدى محبي 
وممارسي اللياقة البدنية ،  من اجل بناء جسم متناسق 

سليم البنية كامل اللياقة  ، من خالل برامج ودورات نظرية 
وعملية بإشراف دولي من خالل ابرز واهم المحاضرين 

الدوليين والخبراء من مختلف أنحاء العالم« .

 تشجيع  جميع فئات المجتمع  نساء ورجال 
لممارسة الرياضة  ورفع عنصر اللياقة 

البدنية في كافة فئات المجتمع  .
نشر الوعي الرياضي وإتباع الطرق السليمة 
في الوصول إلى اللياقة البدنية المطلوبة .
 محاربة المنشطات وإتباع الطرق الغذائية 

السليمة.
نشر الوعي السليم في أسلوب تدريبات 

اللياقة البدنية وبناء األجسام .

1
2
3
4

الرؤية:

الرسالة:

األهداف اإلستراتجية :     

اإلدارية  الشؤون  مدير  أشكناني  جاسم  أشاد 
األكاديمية  نجاح  في  الجميع  بتعاون  باألكاديمية 
بناء  مجال  في  األكاديمي   بدورها  القيام   وفي 
األجسام واللياقة البدنية ، معتبرا النجاح الكبير الذي 
بفضل  جاء  الماضية  الخمسة  السنوات  خالل  تحقق 
برئاسة  اإلدارة  مجلس  من  بذلت  التي  الجهود  كل 
سعادة العقيد عبدالكريم سعيد ، ونائبه زايد الجالف 

وكل زمالء مجلس اإلدارة .
األكاديمية  عمر  من  المقبلة  المرحلة  أن  مؤكدا 
باسم  يليق  الذي  والتطور  النجاح  من  مزيدا  ستشهد 
ومكانة اإلمارات كدولة مستضيفة للمقر وبمكانة 
أكثر  عضويته   في  يضم  الذي  الدولي  االتحاد  واسم 

من 199 دولة .

العامة  العالقات  مدير  الكريم  عبد  محمد  أشار 
باألكاديمية واحد أبطال رفع األثقال وبناء األجسام 
والجوجتسو أن المرحلة المقبلة من عمر األكاديمية 
ومد  االنتشار  هدفها  كبيرة  انطالقة  ستشهد 
جسور التعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات 
بل  فقط  اإلمارات  دولة  مستوى  على  ليس  الرياضية 

على المستوى العربي بأكمله .
وقال ان نجاحات المرحلة الماضية تحتم علينا  العمل 
بعد  خاصة   ، النجاح  من  مزيدا  تحقيق  اجل  من  أكثر 
على  األكاديمية  بها  تحظى  التي  الطيبة  السمعة 

المستوى الدولي .

أشكناني : انتظروا مزيدًا من النجاح 

محمد عبدالكريم : نقلة نوعية تنتظر 
األكاديمية 


