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رئيس  سعيد  محمد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  اعتبر 
تنظيم  البدنية  واللياقة  األجسام  لبناء  الدولية  األكاديمية 
بقيادة  الحيوية  والميكانيكا  الحركة  علم  دبلوم  دورة 
البرازيلي  االتحاد  رئيس  موريسشيو  البرفسور  الدولي  المحاضر 
 ، الدولي   باالتحاد  الفنية  واللجنة  المنشطات  جنة  ورئيس   ،
واللياقة  األجسام  لبناء  الدولية  البرازيل  أكاديمية  ورئيس 
البدنية إضافة جديدة تضاف إلى سجل األكاديمية وما تقدمة 
من دورات متخصصة ومتقدمة للمدربين والمدربات ليس على 

مستوى الدولة فقط بل على مستوى الشرق األوسط .
ومن  الكبيرة  األسماء  من  موريسشيو  البرفسور    : واشار 
بناء  رياضة  مجال  في  بالكفاءة  لها   المشهود  الكفاءات 
الدورة  هذة  لقيادة  ودعوته  العالم   مستوى  على  األجسام 
التي  الدورة  في  يشارك  من  لكل  كبير  مكسب  االستثنائية 
يتوقع ان يحرص على المشاركة بها كل من يبحث عن التميز 
وكل من يبحث عن كسب الخبرة وتطوير مستواه في مجال 

التدريب .
الميكانيكية  و  الحركة  علم  دبلوم    دورة  أهمية  ان  وذكر 
تزيد  التي  العملية  التطبيقية  الجوانب  إطار  في  تأتي  الحيوية 
عن 60 % من الوقت المحدد للدورة في حين ان 40% فقط 

تطبيقات نظرية .
بناء  لمدربي  ليس  مهم  علم  الحركة  علم  أن  وأكد  وعاد 
األجسام فقط بل لكل المدربين في كل األلعاب على مستوى 
ووظائفها  العضالت   عمل  بكيفية  يهتم  كونه  العالم  

وتشريحها  ودور العضالت في القيام بأدوارها .  
جعلنا  بمدربينا  الكبير  اهتمامنا   ان  األكاديمية   رئيس  وقال 
من  األولى  وهي   ، دبي  في  الدورة  هذة  تنظيم  على  نحرص 
نوعها التي يتم تنظيمها في هذا التخصص الدقيق والمهم 
في بناء األجسام من خالل المحاضر والخبير الدولي البرفسور 

موريسشيو .
وذكر إن أهم محاور الدورة هي : التطبيق العملي لمفاهيم 

تدريبات  في  الحيوية  الميكانيكية  مفاهيم   ، الحركة  علم 
والجانب   ، العملي  الجانب  مع  الحركة  علم  تحليل   ، المقاومة 
العملي لتدريبات المقاومة والقوة ، وقال ان المشاركين في 
الدورة سيحصلون في نهايتها شهادة دبلوم معتمدة من 

. IFBB االتحاد الدولي

بقيادة البرفسور موريسشيو 

عبدالكريم سعيد : دورة دبلوم علم الحركة إضافة 
جديدة  لمدربي األجسام  
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االتحاد  رئيس  نائب  فهيم  عادل  الدكتور  أشاد   
الدولي رئيس االتحاد العربي واإلفريقي والمصري 
لبناء األجسام بنجاح دورة المستوى األول ، كما 
التي  المشاركة  وبحجم  محاورها  بكافة  أشاد 

ضمت مدربين ومدربات من كل الجنسيات .
الدولي  للمحاضر  المميز  األداء  على  اثني  كما 
المهندس وليد عبد الكريم واعتبره من الخامات 
على  المدربين  وتدريب  صقل  مجال  في  الواعدة 
المستوى العربي واعتبره من المكاسب الكبيرة 

التي  أضيفت لرياضة بناء األجسام .

األول  المستوى  دورة  نجاح  فهيم  وارجع  
قامت  التي  السابقة  الدورات  وكافة  األخيرة 
إلى  بتنظيمها  دبي  في  الدولي  االتحاد  أكاديمية 
من  لألكاديمية  والمميزة   الحكيمة  القيادة 
سعيد  محمد  عبدالكريم  العقيد   سعادة  قبل 
بناء  رياضة  أقطاب  واحد  األكاديمية   رئيس 
األجسام على المستوى العربي ، وتوقع فهيم 
التطور  النجاح لألكاديمية ومزيدا من  مزيدا من 

في مستوى المدربين .

عادل فهيم يشيد بنجاح دورة المستوى األول 
وبتميز كبير المحاضرين الدولية  األكاديمية  نظمت  أيام   3 مدار  على 

األول،  المستوى  دورة  دبي  في  األجسام  لبناء 
بها  يسهل  التي  المهمة  الدورات  إحدى  وهي 
المدربين والمدربات مشوارهم في مجال التأهيل 
ثم  التاسع   المستوى  إلى   والوصول  األكاديمي 

الحصول على الماجستير .
جرت الدورة  » عن ُبعد « بتقنية االتصال  المرئي  
العقيد  سعادة  إشراف  تحت    ، زووم«  ببرنامج«  
األكاديمية،  رئيس  سعيد  محمد  الكريم  عبد 
العام  والمدير  الرئيس  نائب  الجالف  زايد  وبحضور 
كبير  عبدالكريم  وليد  المهندس  بها  وحاضر   ،
الفنية  الشؤون  ومدير  باألكاديمية  المحاضرين 
مدير  اشكناني  جاسم  من  كل  جانب  إلى  بها 
مدير  عبدالكريم  ومحمد   ، اإلدارية  الشؤون 

العالقات العامة .
 : اآلتية  المحاور  األول   المستوى  دورة  وتضمنت 
الفسيولوجيا العامة للجهازين العضلي والعصبي ، 
أنظمة إنتاج الطاقة عند اإلنسان، وأساليب التدريب 

اليومية ،و بمبادئ التدريب باستخدام اإلثقال .
بداية  الدورة  عبدالكريم  وليد  المهندس  واعتبر  
األجسام،   بناء  تدريب  عالم  في  الناجح  المدرب 
وأشاد بتفاعل المشاركين وتجاوبهم وحرصهم 
على االستفادة القصوى من الدورة  وما تضمنته 

من مواضيع مهمة .
بتميز  المشاركين  معظم  أشاد  الدورة  وخالل 
تناوله  خالل  عبدالكريم  وليد  الدولي  المحاضر 
بشكل  األول   المستوى  محاور  كافة  بالشرح 
مواصلة  على  حرصهم  مؤكدين   ، ومبسط   مميز 

مشاركاتهم في الدورات المقبلة   .

العام  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الجالف  زايد  أشاد 
إضافة  واعتبرها  األول  المستوى  دورة  بنجاح  لألكاديمية 
جديدة لنجاحات األكاديمية . وقال الجالف : هدفنا األساسي 
للمدربين  والمدربات والى  هو تقديم مادة علمية  معتمدة 
كافة المهتمين بشؤون رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية 

على المستوى العربي .
المستوى  إلى  بطلبتنا  والوصول  التميز  دائما  غايتنا  ان  وقال 
الذي يؤهلهم ألداء مهامهم التدريبية بكفاءة وتميز واعدا 
باسم  يليق  ممكن  مستوى  أعلى  إلى  النجاح  مشوار  بمواصلة 

األكاديمية والقائمين عليها .

الجالف : غايتنا التميز وتطوير أداء المدربين

الدكتور عادل فهيم
 وليد عبدالكريم

زايد الجالف

تضمنت  الفسيولوجيا 
العامة وأنظمة إنتاج الطاقة 

ومبادئ التدريب

وليد عبدالكريم :

دورة المستوى األول هي البداية 
الحقيقية للمدرب الناجح
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حصولي على الماجستير بداية جديدة لمشواري في بناء األجسام
في  المقيم  العراقي   المدرب  الياسي  سيف  حصل  
واللياقة  األجسام  بناء  في  الماجستير  درجة  على  دبي 
لبناء  الدولي  االتحاد  أكاديمية  مقر  من  البدنية 
األجسام واللياقة البدنية في دبي  ، ليضاف إلى سجل 
المدربين والمدربات الذين حصلوا على درجة الماجستير 

من قبل األكاديمية .
وكان المدرب سيف الياسي  اجتاز بنجاح  كل الدورات 
مستوياتها    بمختلف   األكاديمية  نظمتها  التي 
التي  واألخيرة  التاسعة  المرحلة  لخوض  المؤهلة 
سهلت مهمته في الحصول على الماجستير في علوم 
بناء األجسام  ،  وهي الشهادة المعترف بها في 198  

دولة على مستوى العالم .
في  األكاديمية  مقر  في  الماجستير  رسالة  نوقشت 
أعلى مستوى من  لجنة فنية  على  ، ومن قبل  دبي    

عبدالكريم   / سعادة  برئاسة      ، والكفاءة  الخبرة  
محمد سعيد رئيس األكاديمية الدولية بدبي ، ورافقه 
كل من زايد الجالف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير 
العام ، والمهندس وليد عبدالكريم  كبير المحاضرين 
مدير  عبدالكريم  محمد  والمدرب   ، باألكاديمية 

العالقات العامة في األكاديمية .
محمد   عبدالكريم  العقيد  سعادة  حرص   البداية  في 
الياسي  سيف  المدرب  بالتزام  اإلشادة   على  سعيد 
وصقل  إمكانياته  تطوير  على  الشديد  حرصه  وعلى  
في  مشاركته  خالل  من  والتدريبية  العلمية  قدراته  
كل  الدورات التسعة الخاصة بالحصول على  الماجستير 

بتميز ونجاح  .
المحاور  باستعراض  الياسي  سيف  قام  ذلك  بعد 
األكاديمية  في  خاضها  التي  الدورات  لكل  الرئيسية  

كافة  على  اإلجابة  في  نجح  ثم   ، ودقة  بتميز 
قبل  من  طرحت  التي  واالستفسارات  األسئلة 

اللجنة الفنية المشرفة على الرسالة ، 
القريب  الياسي  ان ينضم في المستقبل    وتمنى 

إلى كادر المحاضرين  المعتمدين باألكاديمية .
إلى  الشكر  توجيه  على  الياسي  سيف  وحرص 
سعادة  برئاسة  األكاديمية   إدارة  مجلس 
عبدالكريم سعيد على كل الجهود المبذولة في 
خاص  بشكل  األجسام  بناء  رياضة  مسيرة  دعم 
والرياضة اإلماراتية  بشكل عام  ، كما أشاد بجهد 
الدولي  المحاضر  أداء  على  واثني   ، اإلدارة  مجلس 
الدوليين  المحاضرين  وبجميع   عبدالكريم   وليد 
كفاءات  واعتبرهم   الدورات  خالل  باألكاديمية 
يصبوا  كان  ما  إلى  وصوله  في  ساهمت  مميزة 

إليه من خبرة وعلم .

سيف الياسي  :

تنظم األكاديمية الدولية لبناء األجسام بدبي 
بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي دورة متقدمة 
في علم األغذية يومي 2 ، و3 أكتوبر المقبل ، 

“عنٌ بعد “ بتقنية زووم للواقع االفتراضي .
يحاضر  في الدورة كل من  الدكتورة نجالء 

درويش من هيئة الصحة بدبي ، والمهندس 
وليد عبدالكريم كبير محاضري األكاديمية .

ومن المقرر ان تتناول الدورة  العديد من 
المحاور األساسية الخاصة بعلم األغذية 

للرياضيين بصفة عامة وإلبطال بناء األجسام 
بصفة خاصة من أهمها :

مفهوم العناصر الغذائية الهامة للرياضيين ، 
التخطيط لنظام غذائي صحي متوازن ، التغذية 

األساسية لعملية البناء العضلي ، التوصيات 
العامة لنمط حياة صحية سليمة ، التعريف 
بأضرار المنشطات وبدائلها الطبيعية ،ودور 

المكمالت الغذائية في بناء جسم قوي 
متوازن قادر على المنافسة .

إدارة األكاديمية سوف تمنح للمشاركين 
في نهاية الدورة  شهادة شهادات دولية 

معتمدة من االتحاد الدولي لبناء األجسام في 
198 دولة ، وشهادة مشاركة من قبل هيئة 

الصحة في دبي .

بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي

األكاديمية تنظم 
دورة تغذية معتمدة 

في أكتوبر المقبل

إدارة األكاديمية تكرم الياسيسيف الياسي خالل المناقشة

د / نجالء درويش
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عبدالكريم سعيد يكرم البلوشي  ويحتفي باألبطال ويشيد بالمبادرة
“ فلكس زون”  تشارك احتفاالت” وورلد جيم “

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

الغذائية   للمكمالت     “ زون  فلكس   « شركة   شارك 
فرحة االفتتاح  الجديد لنادي  “ وورلد جيم “  حيث حرص 
ابرز اإلبطال والمحترفين   مسؤولي الشركة  وعدد مع 
   « زون  فلكس   « برعاية  يحظون  الذين  اإلماراتيين 
للمباركة   “ جيم  وورلد    “ نادي   مقر  إلى  الحضور  على 

والمشاركة في فرحة افتتاحه .
وكان في استقبال الضيوف سعادة العقيد عبدالكريم  
محمد سعيد رئيس األكاديمية الدولية لبناء األجسام 
الكابتن  النادي  ومسؤولي   ، دبي  في  البدنية  والقوة 

للجيم  الفني  المدير  عبدالكريم   وليد  المهندس  
ومحمد   ، التنفيذي  المدير  عبدالكريم  ووسام   ،

عبدالكريم مشرف األلعاب القتالية .
النادي  فيما ضم وفد نادي “ فلكس زون”   مسؤولي 
 ( البلوشي    أحمد  أمثال  ونجومه  أبطاله  من  وعدد 
رئيس الشركة ( ، عبد اهلل رستم  ، احمد رستم ، مشاري 
المري، عبداهلل السيد، يوسف المرزوقي، عيسى احمد ،  

وأيوب العمار.
استقبال  في  سعيد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  وكان 

بدرع  البلوشي  احمد  تكريم  على  حرص  الضيوف 
وقدم   ، زون”   فلكس   “ عن  ممثال    IFBB أكاديمية 
الروح  وعلى   ، الطيبة  المبادرة    هذة  على  الشكر  لهم 
ومسؤولي  أعضاء  بها  يتمتع  التي  العالية  الرياضية 
لرياضة  المحبين  المخلصين  الرياضيين  وكل  النادي، 
بناء األجسام ،  متمنيا لهم مزيدًا من النجاح والتطور 
ودولة  خاصة  بصفة  األجسام  بناء  رياضة  يخدم  بما 

اإلمارات بصفة عامة .
من جانبه اعتبر أحمد البلوشي رئيس فلكس زون  زيارة 

ومباركة نادي” وورلد جيم  “  واجب البد منه ،  متمنيا 
أهم  من  يعتبر  الذي  للنادي  والتطور  النجاح  من  مزيدًا 
وأقدم أندية الدولة في مجال بناء األجسام والفتنس 
، وقال يشرفنا  ان نشارك في  احتفاالت نادي”  وورلد 

جيم”  في مقره الجديد .
الجدير بالذكر ان شركة    “ فلكس زون”  تأسست   في 
عام  2018 من قبل مجموعة من أبطال ومحبي رياضة 
دعم  مسيرة  بدأت  التاريخ  هذا  ومنذ  األجسام  بناء 

أبطال ونجوم الدولة في مجال اللعبة محليا ودوليا .

لقطة جماعية للمشاركين في االحتفال.. ويكرم أحمد البلوشيعبدالكريم سعيد يتوسط ابطال فلكس زون
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بانوراما الخريجين

خميس ناصر الضنحاني

احمد محمد  ذو الغنى

مجاهد عبدالرحمن

الفت خليل حامد

رشيد مسرور

عبد السالم زكريا

محمد صالح علي
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خالد الظاهري
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هدف 
وطموح

الماجستير  أتشرف  بكوني أول خريج إماراتي يحصل على شهادة 
الكبير  الشرف  وهذا   ،    IFBB األجسام  لبناء  الدولي  االتحاد  من 
مدينة  في  األكاديمية  فرع   إدارة   مسؤولية  أتولى  بان  أهلني 
من  كبير  عدد  تنظيم  مهمة  بدائنا  الحين  ذلك  ومنذ   . العين 
الدورات المعتمدة في مدينة العين   لصقل وتأهيل وإعداد جيل 
تطوير  في  المساهمة  يستطيعون  الذين  األكفاء  المدربين  من 

أبطال ونجوم رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية .
على  القائمين  قبل  من  المميزة  والمتابعة  الكبير  الدعم  ان 
األكاديمية في دبي وفي مقدمتهم سعادة العقيد عبدالكريم 
ونجوم  إلبطال  الروحي  واألب  األكاديمية  رئيس  سعيد  محمد 
رياضة بناء األجسام على مستوى الدولة  ساهم في نجاح مهمتنا 
  IFBB وساهم في مصداقية األكاديمية . ومع وصول أكاديمية
وعدد  الخريجين  عدد  زيادة  ومع   ، الخامس  عامها  إلى  باإلمارات 
المدربين الذين استفادوا من األكاديمية ليس على مستوى دولة 
العربي،  أصبحت  أكاديمية دبي  المستوى  اإلمارات فقط بل على 
المكان المناسب لتدريب وتأهيل وصقل المدربين ، كل ذلك عاد 
بالفائدة على اللعبة   وساهم في ارتفاع مستواها كما ساهم 
المنافسين   من  أصبحوا  الذين  المميزين  األبطال  عدد  زيادة  في 

بقوة على كافة األلقاب القارية  والدولية   والعالمية .
إلى توسيع نشاط   " " إن شاء اهلل  المقبلة   المرحلة  نسعى خالل 
لخدمة  أكثر  الدورات  من  عدد  بتنظيم   وذلك    ، العين  منطقة 
اكبر عدد من المدربين ، كما نسعى لتقديم دورات وورش عمل 

لكافة القطاعات والهيئات  واألندية . 
يليق  الذي  المطلوب  المستوى  إلى  نصل  أن  نتمنى  النهاية  في 
باسم األكاديمية ، وما تمتلكه  من رصيد وخبرة كبيرة   من اجل  

تطوير  قطاع اللعبة وتطوير كفاءة المدربين .   

البطاقة األولى  القضية :
عليها  يحصل  التي  البطاقة  وهي 
مستويات   3 اجتياز  بعد  المدرب 

)األول ، والثاني ، والثالث (.

البطاقة الثانية الذهبية :
على  يحصل  التي  البطاقة  وهي 
أخرى  دورات   3 يجتاز  الذي  المدرب 
)الرابعة ، والخامسة ، والسادسة(.

البطاقة الثالثة  البالتينيوم : 
عليها   يحصل  التي   “ البطاقة  هي 
دورتين  اجتيازه  بعد  المدرب 
وبوصول   ) والثامنة  )السابعة 
الطالب إلى المستوى الثامن يحصل 
على شهادة  دبلوم متقدم والتي 
المستوى  دورة  لخوض  تؤهله 
على  للحصول  تؤهله  التي  التاسع 
االتحاد  من  معتمد  الماجستير 

.  IFBB الدولي لبناء األجسام

بطاقات التدريب المعتمدة 

IFBB من االتحاد الدولي

يتخللها “ ورشة” في اإلسعافات األولية 

دورة المستوى الخامس يومي 25 ، 

و26 الجاري
تنظم األكاديمية الدولية لبناء األجسام واللياقة االبدنية  بدبي دورة 
المستوى الخامس للمدربين والمدربات في علوم بناء األجسام والياقة 
عن  االفتراضي  الواقع  بنظام  الجاري  سبتمبر  و26   ،  25 يومي  البدنية 

بعد باستخدام تطبيق “ زووم “ للواقع االفتراضي .
وليد  المهندس  دبي  في  األكاديمية  محاضري  كبير  الدورة  يقود 
دورة  وتتضمن   ، باألكاديمية  الفنية  الشؤون  ومدير  عبدالكريم 
المستوى الخامس محاضرة عن اإلسعافات األولية   تنظم بالتعاون مع   
مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف يحصل في ختامها جميع المشاركين 

على شهادة معتمدة في اإلسعافات األولية .
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