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الشهرية    IFBB األجسام  لبناء  الدولي  االتحاد  مجلي  أفردت 
على غالف عددها األخير  موضوعا مهما  تناول خالله المحرر 
النجاح والتميز الذي وصلت إليه أكاديمية دبي الدولية باإلمارات.
قبل  من  لألكاديمية  المميزة  للغادرة  التميز  المجلة  وأرجعت 
رئيس مجلي إدارتها سعادة العقيد عبد الكريم سعيد ورجاله 

من أعضاء األكاديمية  .
 ، سالنتوغا  رفائيل  الدولي  االتحاد  رئيس  رأي  المجلة  وسجلت 
من  دبي  أكاديمية  اعتبر  اللذان  فهيم   عادل  الدكتور  ونائبة 
أنشط األكاديميات التابعة لالتحاد الدولي على مستوى العالم 
، ودللت على ذلك بتنظيم  عدد كبير من الدورات خالل الفترة  
فيروس  العالم  خاللها   اجتاح  التي  األخيرة  الحظر  األخيرة 
كوفيد 19 ،  وذلك من خالل تنظيم دورات ) عنُ بعد ( بنظام 

الواقع االفتراض عبر برنامج زووم .
المجلة  غطت  الثانية  الصفحة  في  وتحديدا  العدد  نفس  وفي 
دورة التغذية التي نظمت  في  العاصمة أبوظبي وقادها الخبير 
البروفيسور مورشيو المحاضر الدولي ورئيس االتحاد البرازيلي .
رئيس  سعيد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  اعتبر  جانبه  من 

 IFBB الدولي  االتحاد  مجلة  وتغطية  متابعة  األكاديمية 
ألنشطة أكاديمية اإلمارات دليل نجاح وتميز يجعلنا أكثر إصرارا 

خالل المرحلة المقبلة على تحقيق مزيدا من التميز والنجاح .

IFBB مجلة االتحاد الدولي

 تشيد بنجاحات وتميز أكاديمية اإلمارات
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االتحاد  رئيس  نائب  فهيم  عادل  الدكتور  نقل 
لبناء  والمصري  العربي  االتحادين  رئيس  الدولي 
األجسام خالل مداخلته المميزة التي أجراها خالل 
دورة المستوى الثالث األخيرة إشادة  وثناء رئيس 
مجلس  أعضاء  وزمالءه  سانتوغا  رفائيل  االتحاد 
بقيادة  الدولية  دبي  أكاديمية  بنجاحات  اإلدارة 

سعادة العقيد عبدالكريم سعيد .
تأتي  لم  لألكاديمية  المتواصلة  النجاحات  معتبرا 
وتفاني  وحب  وخبرة  بجهد  جاءت   بل  فراغ   من 
بدأت  ان  منذ  الرياضة   لهذة  عليها  القائمين 
مشوارها األكاديمي في دبي من اجل خدمة هذة 

الرياضة وحتى اآلن .

كل  ان   ، الدولي   االتحاد  رئيس  نائب  واشار   
األكاديمية   دور  نجاح  تواصل  تؤكد  المؤشرات   
تقوم  بما  فخور  الدولي  االتحاد  يجعل  وهذا   ،
صقل  يستهدف  مهم  دور  من  األكاديمية  به 

وتطوير أداء المدربين .
قيام  في  سابقا  ساهم  التميز  هذا  كل  ان  وأكد 
سعادة  إلى  التميز  جائزة  بمنح  الدولي   االتحاد 
نجاح  في  والمهم  البارز  لدوره  سعيد  عبدالكريم 

األكاديمية .
وعاد وأشاد بتميز  المحاضر الدولي وليد عبدالكريم 
الذي أصبح خالل فترة قصيرة احد أهم  المحاضرين 

والخبراء المميزين في أجندة االتحاد الدولي .

عادل فهيم يشيد بنجاحات أكاديمية دبي 
ويتوقع  لها مزيدا من النجاح

الثالث  المستوى  دورة  اختتمت  كبير  بنجاح 
األجسام   بناء  رياضة  إلى  والمنتمين  للمدربين 
والتي   ، والمدربات  المدربين   من  البدنية  واللياقة 
نظمتها األكاديمية الدولية بدبي على مدار يومين 
» عن ُبعد« وتحديدا عن طريق » برنامج زووم » 

للواقع االفتراضي  .
عادل  الدكتور  قبل  من  بمداخلة  الدورة  حظت 

فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحادين 
سعادة  ومتابعة  وبحضور   ، واإلفريقي  العربي 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية، 

زايد الجالف نائب الرئيس المدير العام.
من  مميزة  مشاركة  شهدت  التي  الدورة   قاد 
باألكاديمية   المحاضرين  كبير  الدولة  وخارج  داخل 
الدولي   المحاضر  بها  الفنية   الشؤون  ومدير 

من  كل  وتابعها   ، عبدالكريم  وليد  المهندس 
ومحمد  اإلدارية  الشؤون  مدير  أشكناني  جاسم 
كل  بجانب   ، العامة  العالقات  مدير  عبدالكريم 
 ، أبوظبي  منطقة  مسؤول  الزعابي  راشد  من 

والمحاضر الدولي صالح العامري .
وليد  المهندس  الدولي  محاضرنا  وتناول  
كافة  المميزة  وبطريقته  بالشرح  عبدالكريم  

الثالث  المستوى  بمنهاج  الخاصة  التفاصيل 
وكافة   ، الدولي   االتحاد  قبل  من  المعتمد 
محاوره التي تضمنت   المواصفات الوراثية ، ودور 
الجينات في تشكيل الجسم ، والمراحل المتدرجة 
لعمليات اإلحماء والتدريب ،  كما تناول بالتفصيل 
في  المهم  ودوره  الرياضي   التسويق  أهمية 

تنمية األنشطة الرياضية .

نجاح كبير ومشاركة مميزة           في دورة المستوى الثالث

خالل مداخلته »عن بعد » في دورة المستوى الثالث

شارك كضيوف شرف في دورة المستوى 
فهيم  عادل  الدكتور  بجانب  الثالث 
ورموز  ومسؤولي  الخبراء  من  كوكبة 
المستوى  على  األجسام  بناء  رياضة 
العربي هم دكتور نجيب  الجوفي رئيس 
شير  سامي  مهندس   ، اليمني  االتحاد 
السكرتير العام لالتحاد المصري والعربي 
واإلفريقي ، البطل المصري عالء شندي ، 
أشاد  وجميعهم   ، شادي  أحمد  والبطل 
المحاضر  وبتميز  وبدورها  باألكاديمية 

اإلماراتي المهندس وليد عبدالكريم .

ضيوف 
شرف الدورة
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طرفة الدرويش أول سوري 
يحصل على الماجستير

 في بناء األجسام

السوري  المدرب  الدرويش   طرفة  حصل 
درجة  على  العين  مدينة  في  المقيم 
واللياقة  األجسام  بناء  في  الماجستير 
 ، دبي  في  األكاديمية  مقر  من  البدنية 
والمدربات  المدربين  سجل  إلى  ليضاف 
الذين حصلوا على درجة الماجستير من قبل 
األكاديمية الدولية لبناء األجسام في دبي . 
كل  بنجاح   اجتاز  الدرويش  طرف  وكان 
الدورات  المؤهلة لخوض المرحلة التاسعة 
واألخيرة التي سهلت مهمته في الحصول 
األجسام   بناء  علوم  في  الماجستير  على 
  198 في  بها  المعترف  الشهادة  وهي    ،

دولة على مستوى العالم . 
مقر  في  الماجستير  رسالة  نوقشت 
في  األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية 
على  فنية   لجنة  قبل  ومن   ، بدبي   دبي  

ترأسها سعادة    ، الخبرة  أعلى مستوى من 
األكاديمية  رئيس  سعيد  عبدالكريم   /
زايد  من  كل  ورافقه   ، بدبي  الدولية 
المدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الجالف 
كبير  عبدالكريم   وليد  والمهندس   ، العام 
المحاضرين باألكاديمية ، و المحاضر الدولي 

صالح العمري .
في البداية أشاد سعادة العقيد عبدالكريم 
الدرويش  طرفة  المدرب  بالتزام  سعيد 
إمكانياته  تطوير  على  الشديد  وحرصه 
من  والتدريبية  العلمية  قدراته   وصقل 

خالل مشاركته في كل  الدورات .
على  الدرويش  طرفة  حرص  جانبه    من 
األكاديمية   إدارة  مجلس  إلى  الشكر  توجيه 
كل  على  سعيد  عبدالكريم  سعادة  برئاسة 
رياضة  مسيرة  دعم  في  المبذولة  الجهود 

اإلماراتية   والرياضة  خاص  بشكل  األجسام  بناء 
 ، اإلدارة  مجلس  بجهد  أشاد  كما   ، عام   بشكل 
عبدالكريم  وليد  الدولي  المحاضر  أداء  على  واثني 
الوطنية  الكفاءات  من  واعتبره  الدورات  خالل 
بناء  رياضة  وتدريب  صقل  مجال  في  المميزة 

األجسام .
باستعراض كافة  الدرويش  بعد ذلك قام طرفة 
الدورات التي خاضها في األكاديمية بتميز ودقة 
على  الحصول  في  مهمته  من  سهل  الذي  األمر 
درجة الماجستير  ، ثم نجح في اإلجابة على كافة 
قبل  من  طرحت  التي  واالستفسارات  األسئلة 
الذي  األمر   ، الرسالة  على  المشرفة  الفنية  اللجنة 
سهل مهمته في الحصول على درجة الماجستير  

باقتدار وتميز .
  وتمنى الدرويش ان ينضم في المستقبل القريب 

إلى كادر المحاضرين  المعتمدين باألكاديمية .

بحضور رئيس األكاديمية ونائبة وطاقم المحاضرين

طرفة الدرويش خالل مناقشة الماجستير
خالل تكريمه من إدارة األكاديمية  
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األجسام  لبناء  جيم«  »وورلد  نادي  دشن 
تاريخه  في  جديدة  مرحلة  القتالية  واأللعاب  البدنية  واللياقة 

الرياضي الطويل بانتقاله لمقره الجديد بمنطقة  الرمول بالراشدية 
على  والجهد  بالعطاء  عامرة  وتميز  نجاح  مسيرة  ليكمل  دبي  في 

مدار تاريخه الكبير حيث يعتبر » وورلد جيم » من اعرق وأقدم مراكز 
التدريب ليس على مستوى دبي فقط بل على مستوى الدولة .

رياضة  رموز  واحد  السابق  اإلماراتي  البطل  سعيد   عبدالكريم  العقيد  وكان 
خبرة  من  يمتلك  بما   ، العربي   والوطن  الدولة  مستوى  على  األجسام    بناء 

وعشق لهذة الرياضة وراء إنشاء هذا الصرح الرياضي المميز الذي ساهم على مدار 
أكثر من 3 عقود في تخريج كوكبة عريضة من األبطال ساهموا في تمثيل الدولة 

ورفع علمها في كافة المحافل الدولية .
وساهم النادي على مدار تاريخه في تنظيم عديد من البطوالت قبل تأسيس االتحاد كان 

أبرزها بطولة اإلمارات المفتوحة التي أفرزت العديد من األبطال .
التدريب  مجال  في  نوعية  نقلة  يشكل  المميزة  وبمساحته  والعصري  الجديد  بشكله  النادي 

للتايكواندو   ، وملعب  التدريب   الحديثة في  والفتنس خاصة بعد  ان مده بأهم واحدث األجهزة 
الصحية  األغذية  يقدم  ومطعم  وجلسة   ) والجوجنسو  بوكسينج   كالكيك   ( القتالية   واأللعاب 

التدريبية  والخبرة  الكفاءة  من  مستوى   أعلى  على  فني  جهاز  ذلك  كل  إلى  يضاف   ، بالنادي  للرياضيين 
بقيادة المحاضر وخبير التدريب المهندس وليد عبدالكريم .

 ومن المقرر ان يستضيف » الجيم »  أيضا وبشكل دائم المراحل النهائية للتدريب العملي للطلبة والمدربين 
وليد  المحاضرين  كبير  إشراف  تحت  وذلك  الدولي   االتحاد  أكاديمية  من  الماجستير  مرحلة  لخوض  المؤهلين 

عبدالكريم .

نادي » وورلد جيم«  لبناء األجسام يدشن عهدُا جديدًا
بهدف تطوير اللعبة وخلق جيل جديد من األبطال
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بانوراما الخريجين

علي جاسم ال علي

عبير رفات

خالد عباس البلوشي

عائشة سيف الزعابي

سناء قدسي

حمد الزعابي يتسلم من راشد الزعابي

احمد محمد ذوالغنى

ايدونا بامبلونا

قائمة خريجي 
الماجستير

حصل 20 مدربا على شهادة الماجستير 
من قبل مقر األكاديمية الدولية  لبناء 
األجسام واللياقة البدنية في دبي هم : 
خالد الظاهري ، راشد عبيد الزعابي ، حمد 
عبدالواحد العوضي ، راشد كرمستجي ، 
مريم الزعابي من اإلمارات ، احمد صالح 
، زمن مدلول  من مصر ، محمود رياض 
االقصاب   محمد   ، مسعود  حسنين   ،
من  محمد  جاسم  احمد   ، العراق  من 
، زياد شطا ، عاصم أبو سالمة  الكويت 
، أروى الشريف ، حسناء عبداهلل ، محمد 
عبدالمحسن ، رامي كامل ، عادل سعيد 
 ، السيابي  علي  محمد   ، السعودية  من 
من  الدرويش  وطرفة   ، عمان  سلطنة 

سوريا 
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محمد عبدالكريم سعيد
مدير العالقات العامة بأكاديمية 

IFBB في دبي

هدف 
وطموح

المهم  بالدور  األجسام   لبناء  الدولي  االتحاد  مجلة  اهتمام 
الذي تقوم به أكاديمية االتحاد  الدولي بدبي من خالل مقالين 
النشاط الملفت لألكاديمية خالل الفترة  مهمين األول تناول 
خالل  الدورات  من  قياسي  عدد  بتنظيم  وقيامها     األخيرة  
فيه  تنظم  لم  الذي  الوقت  في    ، الحالية  كورونا  جائحة  فترة 
من  العدد  نفس  العالم  مستوى  على  المماثلة  األكاديميات 

الدورات . 
الدولي  االتحاد  إشادة   عن  عبارة  فكان  الثاني  الموضوع  أما 
بالنجاح الذي حققته دورة التغذية  األخيرة بالعاصمة أبوظبي 
مسار  حُسن  يؤكد  ذلك  كل    ، مورسشيو  البرازيلي  بقيادة 
بجدارة   إلها  الموكل  بدورها  القيام  في  وتميزها  األكاديمية 
،ويعتبر في الوقت نفسه شهادة تقدير للقائمين عليها وفي 
مقدمتهم سعادة العقيد / عبدالكريم سعيد رئيس  مجلس 

إدارة األكاديمية .
بشكله   « جيم  »وورلد  لنادي   الجديد  المقر  افتتاح  نبارك  أيضا 
أضعاف   3 تعادل  التي  الكبيرة  وبمساحته  والمميز  الجديد 
المقر القديم الذي ساهم على مدار 3 عقود في صناعة أبطال 

ونجوم نجحوا في تمثيل الدولة في كافة المحافل الدولة .
تحدياَ  تشكل   « جيم  وورلد  لنادي«  الجديدة  االنطالقة 
وصقل  تدريب  في  والمهم  الكبير  الصرح  هذا  إلدارة  جديداَ 
المواطنين  من  البدنية   والقوة  األجسام  بناء  ونجوم  أبطال 
يمتلك  الجديد  المقر   وإن  خاصة   ، الدولة  في  والمقيمين 
مكانًا  ليس  النادي   من  تجعل  مميزة  وخصائص  إمكانيات  
األجسام   بناء  أبطال  يجمع  اجتماعي  مقر  بل     ، فقط  للتدريب 

ويجعلهم أسرة واحدة  

في  البدنية  واللياقة  األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية  تستضيف 
دبي مجددا المحاضر الدولي الشهير » البرفسور موريسشيو »  احد 
البرازيلي  االتحاد  ورئيس   ، التدريب  مجال  في  الدولي   االتحاد  خبراء 
لبناء األجسام . ويعتبر البرفسور موريسشيو من قالئل الخبراء في 
مجاله ورغم ازدحام جدولة ورغبة العديد من االتحادات والهيئات 
الرياضية على مستوى العالم لدعوته واالستفادة من علمه وخبرته  
المقبل  أكتوبر  شهر  في  للحضور  مجددا  دعوته  قررت  األكاديمية 
 ، البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  مجال  في  نوعية  دورة  لتقديم 

سوف يتم اإلعالن قريبا عن محاورها األساسية .
باللغة  فورية  ترجمة  األكاديمية  إدارة  توفر  سوف  وكالعادة 

االنجليزية للمشاركين لمزيد من االستفادة .

ناشد بطل مصر والعالم السابق في بناء األجسام  الكابتن سعيد عثمان 
من  الجديد  الجيل  عالميا  المعروف  الدولي  والمحاضر   ، النجوم   صانع 
محبي  وعشاق رياضة بناء األجسام االبتعاد كليا عن تعاطي المنشطات 
الضارة التي من الممكن لها إن تصنع بطل مؤقت ولكن في الوقت ذاته 
رموز  أحد  يعتبر  الذي  عثمان  سعيد  ذكر    . مستقبله  وعلى  عليه  تقضي 
المحظورة تدمر  المنشطات  إن  العالم  بناء األجسام على مستوى  رياضة 
وتضعف   ، والمرارة  والكلى  الكبد  من  كل  على  فتؤثر  بالتدريج  الجسم 
القوى الجنسية عند المتعاطي وتصيبه بالعقم .  وأشار إن صغار السن من 
تعاطي  عن  التوقف  بشرط  أجسادهم  وظائف  استعادة  يمكن  الالعبين 
هذة السموم في اقرب وقت  ،ولكن يصعب ذلك بالنسبة للكبار فيكون 
كتصلب  المفاجئة  الصحية  لالزمات  والتعرض   ، الموت  من  قربا   أكثر 
الشرايين وتوقف القلب المفاجئ والجلطات الدماغية و األورام الخبيثة . 

» موريسشيو « يعود  إلى دبي

 في أكتوبر  بجديد علم  التدريب 

وصفة فنية 
سعيد عثمان : 

المنشطات تصنع  
أبطال من ورق
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