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الكريم محمد  العقيد عبد  وعد سعادة 
األكاديمية  إدارة  مجلس  رئيس  سعيد، 
الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية، 
بمزيد من التطوير والعمل الجاد من أجل 
الوصول بمدربي بناء األجسام إلى أفضل 

مستوى ممكن.
مع  لقائه  خالل  خالل  ذلك  جاء 
المدربين  من  والمشاركات  المشاركين 
األجسام  بناء  رياضة  إلى  والمنتمين 
المستوى  دورة  في  البدنية،  واللياقة 
الماضي  األسبوع  أقيمت  التي  السادس 
زووم،  تطبيق  عبر  بُعد«  »عن 
شهدت  أيام،   3 مدار  على  واستمرت 
من  المشاركين  من  مميزة  مشاركة 

داخل وخارج الدولة.
الهدف  أن  سعيد  الكريم  عبد  وأوضح 
الوصول  هو  لألكاديمية  االستراتيجي 
المنشود  الهدف  وهو   ،»1 »الرقم  إلى 
الذي تسعى جميع مؤسسات الدولة إلي 
تحقيقه، والذي يطالب به دائمًا، صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

تكريم  أن  وأكد  اهلل.  رعاه  دبي،  حاكم 
ألكاديمية  عامين،  قبل  الدولي  االتحاد 
مستوى  على  أكاديمية  كأفضل  دبي، 
الذي  السنوي  االحتفال  خالل  العالم، 
بإسبانيا  الدولي  االتحاد  مقر  في  أقيم 
تقديم  على  الجميع  إصرار  من  يزيد 

األفضل ومواصلة مشوار التميز.
والدقة  العمل  في  اإلخالص  إن  وقال 
أفضل  تحقيق  إلى  والسعي  األداء  في 
الوصول  في  بالتأكيد  يسهم  النتائج 
األول؛  المركز  واحتالل  الصدارة  إلى 
على  األكاديمية  إدارة  تحرص  لذلك 
المناهج  تقديم األفضل واالعتماد على 
أفضل  إلى  تستند  التي  الحديثة  التدريبية 

وأكفأ المحاضرين على مستوى العالم.
هدفًا  يعد  ال  المادي  الربح  أن  إلى  وأشار 
ولكن  دبي،  في  األكاديمية  أهداف  من 
المهمة  أداء  هو  األساسي  الهدف 
أجيال  خلق  أجل  من  بنجاح،  التدريبية 
األكفاء  المدربين  من  ومميزة  واعدة 
اإلمارات  بأبطال  الوصول  على  القادرين 

إلى منصات التتويج العالمية.

عبد الكريم سعيد:
 لقب »أفضل أكاديمية« يزيدنا إصرارًا 

على مواصلة التميز

أكاديمية بناء األجسام 
تبحث دائمًا عن »الرقم 1«

القيادة الرشيدة تبحث 
عن التميز في جميع 

المجاالت
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الدولية  األكاديمية  رئيس  نائب  الجالف  زايد  كشف 
األكاديمية    إدارة  إن  البدنية  واللياقة  األجسام  لبناء 
والعلمية  األكاديمية  أنشطتها  توسيع  قررت 
لمزيد  وخاصة   حكومية  ومؤسسات  جهات  لتشمل 
بمختلف   الرياضيين  لكل  والصقل  االستفادة  من 

تخصصاتهم .
مشيرا ان األكاديمية  قطعت  خالل   الخمس سنوات 
مدربي  بصقل  االهتمام  في  مهما  شوطا  الماضية   
 ، الرياضة  بهذة  المهتمين  وكافة  األجسام  بناء 
ونجحت خالل تلك الفترة في تخريج مئات من المدربين 
األكفاء  الذين  نجحوا في الوصول بأبطال اللعبة إلى 

منصات التتويج .
وذكر  الجالف أن مجلس اإلدارة اعتمد خطة طموحة 
دورات  تنظيم   خالل  من  األكاديمية  أنشطة  لزيادة 
كيفية رفع عنصراللياقة البدنية لكافة مدربي اللياقة 
البدنية في كل األلعاب وتوقع نائب رئيس األكاديمية  
مدربي  قبل  من  كبير  بإقبال  الدورات  هذة  تحظى  ان 

اللياقة على المستوى العربي.
ومراكز  األندية  مخاطبة  في  ستبدأ  اإلدارة  أن  وأشار 
الدولة  ، والعديد من مؤسسات  التدريب والجامعات  
اللياقة  في   دوليا  معتمدة  دورات  تنظيم  اجل  من 

البدنية .

زايد الجالف : دورات معتمدة جديدة الستفادة 
كل الرياضيين

تستهدف األندية والجامعات

الشريف  أروى  السعودية  المدربة  أكدت 
سعادتها الكبيرة بحصولها على الماجستير 
البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  علوم  في 
األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية  من 
بأن  الشديد  فخرها  عن  وأعربت  دبي،  في 
على  تحصل  سعودية  فتاة  أول  تكون 
بناء  في  المرموقة  العلمية  الدرجة  هذه 

األجسام.
وشدّدت أروى الشريف على أن تجربتها مع 
بالنجاح  وتميزت  مثمرة  كانت  األكاديمية 
األكاديمية  على  القائمين  بفضل  والتميز 
رئيس  سعيد  الكريم  عبد  سعادة  بقيادة 
على  »حصولي  وقالت:  اإلدارة،  مجلس 
الماجستير لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد 
اجتياز  مشوار  مواصلة  على  وإصرار  جهد 

على  للحصول  المخصصة  التسعة  الدورات 
العربية  المملكة  من  كل  في  الماجستير 

السعودية واإلمارات«.
القائمين  كل  إلى  بالشكر  »أتوجه  وقالت: 
ساعدني  من  وكل  األكاديمية  على 
الرفيعة  الدرجة  هذه  على  للحصول 
فتاة  كأول  تميزي  في  ساهمت  والتي 
سعودية تحصل على درجة علمية في بناء 

األجسام«.
لها  يكون  أن  الشريف  أروى  وتمنت 
خالل  من  المستقبل  في  أكاديمي  دور 
المسجلين  المحاضرين  كادر  إلى  االنضمام 
إدارة  في  تشارك  وأن  الدولي،  االتحاد  في 
أسرة  صقل  في  لتسهم  المقبلة  الدورات 

المدربين والمدربات المنتمين إلى اللعبة.

أروى الشريف أول مدربة عربية تحصل
 على الماجستير 
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أكد الكابتن جاسم أشكناني مدير إدارة الشؤون اإلدارية باألكاديمية والحكم 
الدولي اإلماراتي المعروف في رياضة بناء األجسام، سعادته الكبيرة بما وصلت 
السمعة  أن  موضحًا  وتطور،  نجاح  من  األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية  إليه 
ودول  اإلمارات  دولة  مستوى  على  ليس  األكاديمية،  بها  تحظى  التي  الطيبة 
الخليج فقط، بل على المستوى العربي بأكمله، جاءت بفضل المصداقية والعمل 
الجاد والحرص على تقديم كل ما هو جديد من مواد علمية وتدريبية معتمدة 

من قبل اللجان العلمية باالتحاد الدولية.
عليها،  القائمين  جهد  بفضل  نجاح  إلى  نجاح  من  تسير  األكاديمية  أن  إلى  وأشار 
وفي مقدمتهم سعادة العقيد عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة، 
زايد  متابعة  وبفضل  الدولة،  مستوى  على  األجسام  بناء  لرياضة  الروحي  واألب 
أعضاء  جميع  جهود  وكذلك  العام،  والمدير  األكاديمية  رئيس  نائب  الجالف 

مجلس اإلدارة.
عمل  نجاح  في  تسهم  باألكاديمية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  أن  أشكناني  وأكد 
تقدمه  ما  خالل  من  لنجاح مهمتها  المكمل  بدورها  تقوم  حيث  األكاديمية؛ 
أو  الدورات  في  التسجيل  مراحل  خالل  سواء  المشاركين  لكافة  تسهيالت  من 
الستالم  المشاركين  جميع  مع  بالتواصل  تقوم  كما  المحاضرات،  حضور  خالل 

شهاداتهم بعد التخرج، والرد على أي استفسارات خاصة بشؤون األكاديمية.
وحرص أشكناني على اإلشادة بالدور البارز الذي يقوم به المحاضر الدولي وكبير 
من  تميزه  يواصل  الذي  الكريم  عبد  وليد  المهندس  باألكاديمية  المحاضرين 
دورة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر، بشهادة الجميع ممن شاركوا في الدورات 
السابقة، وبشهادة خبراء ومسؤولي االتحاد الدولي وفي مقدمتهم الدكتور 
عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد العربي، الذي اعتبره إضافة 
االتحاد  من  المعتمدين  الدوليين  المحاضرين  لقائمة  ومهمة  جديدة  إماراتية 

الدولي.

جاسم أشكناني: التفوق اإلداري يكمل مسيرة 
نـجـاحـات األكــاديمية

أكد أن المصداقية والعمل الجاد سر التميز



األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية4

Academy Dubai

IF
BB

 A
ca

de
m

y 
Du

ba
i

نجاح كبير وإشادة واسعة 
بدورة المستوى السادس

دبي  في  األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية  نظمت 
وهي  السادس،  المستوى  لطلبة  متقدمة  دورة 
اجتيازها  مهمة  تسهل  التي  المهمة  الدورات  إحدى 
من  المعتمدة  الذهبية  التدريب  بطاقة  على  الحصول 
قبل االتحاد الدولي والمعترف بها في 199 دولة على 

مستوى العالم.
وأقيمت الدورة »عن بُعد« عبر تقنية االتصال المرئي 
ببرنامج زووم، تحت إشراف سعادة العقيد عبد الكريم 
محمد سعيد رئيس األكاديمية، وبحضور زايد الجالف 
المهندس  فيها  وحاضر  العام،  والمدير  الرئيس  نائب 
وليد عبد الكريم كبير المحاضرين باألكاديمية ومدير 
جاسم  من  كل  حضور  وشهدت  الفنية،  الشؤون 
أشكناني مدير الشؤون اإلدارية، ومحمد عبد الكريم 

مدير العالقات العامة.
وتضمنت  أيام،  ثالثة  مدار  على  الدورة  واستمرت 

الحيوية  ووظائفه  القلب  عن  أساسية  محاور  عدة 
ومهامه ودور األوعية الدموية في حيوية الجسم، 
وعن استرخاء العضالت، وطرق تدريب القلب، وتفاعل 
مبادئ  وشرح  التدريبات،  خالل  الدموية  األوعية 

التدريب، وفسيولوجية التمارين، والتشريح العضلي.
المحاضر  بين  كبيرًا  تفاعاًل  الدورة  وشهدت 
والمشاركين، وأظهرت تجاوبًا كبيرًا خالل المناقشات 
الدورة  في  الرئيسي  الموضوع  حول  واالستفسارات 
وهو القلب ودوره المهم في إظهار حيوية وسالمة 

الجسم.
عبد  وليد  الدولي  المحاضر  بتميز  المشاركون  وأشاد 
المستوى  محاور  لكافة  بالشرح  وتناوله  الكريم 
بدوره  أكد  والذي  ومبسط،  مميز  بشكل  السادس 
أهمية الحفاظ على القلب بكل الطرق السليمة لكونه 

يمثل مفتاح الحياة. 

وليد عبد الكريم: القلب مفتاح الحياة

شهدت دورة المستوى الساددس مشاركة 25 دارسًا 
ودارسة، هم: حمد هاشم الجابري و يزن صالح هالل، 
القطامي،  سعود  خوجة،  طلحة  رقية،  هاني  محمد 
عفاف سيف الرايحي، مارية العامري، سارة باقر، حسين 
نواف  الرشيدي،  سالم  أحمد  البدواوي،  ميثاء  قادري، 

الشامسي،  غانم  خميس  القدسي،  سناء  الغويري، 
الظنحاني،  خميس  المرزوقي،  علي  هاشم،  إسالم 
هيثم ثاني، متعب العنزي، دلكش عبد العزيز، عائشة 
بخيت،  مريم  الزعبي،  حمد  عبدالكريم،  مها  سيف، 

إيمان علي .

مشاركة مميزة في الدورة 
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العظام  استشاري  خوجة  طلحة  الدكتور  أشاد 
في  المشاركين  وأحد  السعودية  العربية  بالمملكة 
»كورسات«  بمستوى  السادس  المستوى  دورة 
المتميز  واألسلوب  المعلومات،  وعمق  األكاديمية 
للمحاضر وليد عبد الكريم الذي يتمتع بشغف التدريب 
المعلومة  توصيل  على  بقدرته  ويتميز  والتعليم، 
بشكل سلس مما يساعد المدربين والمشاركين على 

فهم المعلومات بشكل مبسط.
على  للحصول  يتطلع  أنه  خوجة  طلحة  د.  وأوضح 
الماجستير آماًل أن يكون من ضمن قائمة المحاضرين 
باألكاديمية خالل السنوات المقبلة، وأضاف: »أجمل 
المسؤولين  حرص  هو  األكاديمية  في  لمسته  ما 
وفي مقدمتهم سعادة العقيد عبد الكريم سعيد 
ونشر  والتحفيز  والعطاء  الدعم  كل  تقديم  على 

العلم، والعمل كأسرة واحدة«.

طلحة خوجة يشيد بنهج 
األكاديمية
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المصري  والمحاضر  الخبير  جالل  عمرو  الدكتور  قال 
األجسام  بناء  أكاديمية  مع  عالقته  إن  المعروف، 
دعوته  بعد   ،2017 عام  في  بدأت  عليها،  والقائمين 
لتولي قيادة إحدى الدورات في مملكة البحرين ومن ثم 
الدوليين في األكاديمية،  المحاضرين  إلى كادر  االنضمام 
مشيرًا إلى أن دورة البحرين في العام نفسه كانت ناجحة 
المهمة  بهذه  فخورًا  زلت  وما  »كنت  وأضاف:  للغاية. 
واحدة  اعتبرها  التي  األكاديمية،  مع  لي  األولى  تعد  التي 
على  المجال  هذا  في  األكاديميات  وأفضل  أمم  من 
سانتوغا  الدولي  االتحاد  رئيس  بشهادة  العالم،  مستوى 

ونائبه الدكتور عادل فهيم«.

التي  الواسعة  والشهرة  النجاح  أن  جالل  عمرو  د.  ويرى 
وخبرة  لمكانة  ترجع  حاليًا  دبي  أكاديمية  بها  تحظى 
عبد  العقيد  سعادة  مقدمتهم  وفي  عليها  القائمين 
الخليجي  المستوى  على  اللعبة  مؤسس  سعيد  الكريم 
ورئيس األكاديمية، بجانب زمالءه أعضاء مجلس اإلدارة.
لألكاديمية  وتقديري  إعجابي  وأؤكد  »أكرر  وأضاف: 
على  البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  لقطاع  تقدمه  لما 
إمكانيات  من  تملك  بما  قادرة  وهي  العربي،  المستوى 
وخبرات أن تصل إلى ما هو أبعد من الوطن العربي الكبير، 
خالل  وإفريقيًا  آسيويا  االنتشار  من  مزيدًا  لها  أتوقع  إذ 

السنوات القليلة المقبلة«.

عمرو جالل: األعوام المقبلة ستشهد انتشارًا  أكبر 
لألكاديمية في آسيا وإفريقيا
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بانوراما الخريجين



األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية8

Academy Dubai

IF
BB

 A
ca

de
m

y 
Du

ba
iبانوراما الخريجين



9 األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية

Academy Dubai

IFBB Academ
y Dubai



األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية10

Academy Dubai

IF
BB

 A
ca

de
m

y 
Du

ba
i

راشد الزعابي
lFBB مسؤول أكاديمية

فرع أبوظبي

هدف 
وطموح

منذ أن تولينا مسؤولية تولي رئاسة فرع 
حرصنا  أبوظبي،  العاصمة  في  األكاديمية 
لنجاحات  جديدة  إضافة  نكون  أن  على 
بدأت  أن  منذ  حققتها  التي  األكاديمية 

مهمتها قبل خمس سنوات وحتى اآلن.
ونصائح  توجيهات  وبفضل  وبالفعل 
األكاديمية  ومسؤولي  أعضاء  الزمالء 
عبد  العقيد  سعادة  مقدمتهم  وفي 
كثير  تحقيق  منال  تمكنا  سعيد،  الكريم 
من النجاحات التي تضاف إلى سجل نجاحات 
تحقيق  باستطاعتنا  وكان  األكاديمية، 
»كورونا«  فيروس  جائحة  لوال  المزيد 
كافة  على  يؤثر  زال  ما  الذي  المستجد 

قطاعات الحياة داخل وخارج الدولة.
إن الدورات التي نظمت في العاصمة قبل 
يقرب  ما  مشاركة  شهدت  »كورونا« 
األقل،  على  ومشاركة  مشارك   200 من 
التي  الدورات  في  المشاركين  إلى  إضافة 
األخيرة،  فترة  خالل  بُعد«  »عن  نظمت 
الوباء  هذا  على  القضاء  يتم  أن  ونتمنى 
حتى تعود الحياة ونكمل مسيرة نجاحاتنا 

بتنظيم المزيد من الدورات.
شاء  إن  المقبلة  المرحلة  خالل  نسعى 
منطقة  نشاط  توسيع  إلى  تعالى،  اهلل 
الهيئات  لكافة  دورات  بتنظيم  أبوظبي 
على  واألندية  الحكومية  والمؤسسات 
الغربية  والمنطقة  العاصمة  مستوى 

بأبوظبي.
وفي النهاية، نتمنى أن نصل إلى المستوى 
وأن  المقبلة،  المرحلة  خالل  المطلوب 
وتطوير  اللعبة  قطاع  تطور  في  نسهم 

كفاءة المدربين.

رئيس  الدولي  االتحاد  رئيس  نائب  فهيم  عادل  الدكتور  بحضور   
عبدالكريم  وسعادة    ، األجسام  لبناء  واإلفريقي  العربي  االتحادين 
محمد سعيد رئيس األكاديمية  ، وزايد الجالف نائب رئس األكاديمية، 
وكافة أعضاء مجلس اإلدارة  احتفلت األكاديمية  على هامش إحدى 
وورلد   « بصالة   والفيزيك  األجسام  بناء  ونجوم  بأبطال    الدورات 
جيم« بالراشدية  بدبي  أبطال الذهب والفضة والبرونز  في موسم 
في  األكاديمية  به  تقوم  الذي  الكبير  الدعم  إطار  في  وذلك   2019

مسيرة بناء األجسام  ..

االتحاد  علوم  في  الماجستير  درجة  على  القصاب  محمد  البطل  بحصول 
الدولي لبناء األجسام والقوة البدنية من األكاديمية الدولية بدبي، يكون 
العمل  إليها، وأبرزها حلم  التي كان يسعى  القصاب حقق نصف أهدافه 

محاضرًا في مجال بناء األجسام والقوة البدنية.
لبناء  الدولية  األكاديمية  شؤون  على  القائمين  كل  »أشكر  وقال: 
سعيد  الكريم  عبد  العقيد  سعادة  مقدمتهم  وفي  دبي،  في  األجسام 
رئيس األكاديمية وكل من زايد الجالف نائب الرئيس والمهندس وليد عبد 
أكاديمية  أن  القصاب  األكاديمية«.ويؤكد  في  المحاضرين  كبير  الكريم 
IFBB في دبي، هي المكان األفضل لصقل قدرات المدربين وكافة عناصر 
اللعبة وكل المهتمين بمجال بناء األجسام واللياقة البدنية، مؤكدًا أنها 

تهتم بكل ما هو جديد في عالم بناء األجسام وتسعى دائمًا إلى التميز.

بحضور عادل فهيم

األكاديمية تكرم أبطال وورلد جيم

 IFBB القصاب: ماجستير أكاديمية

وضعني على الطريق الصحيح

فهيم وعبدالكريم في لقطة جماعية مع أبطال وورلد جيم


