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أكاديمية  دبي  في  البشرية  والتنمية  المعرفة  هيئة  اعتمدت 
IFBB  لبناء األجسام واللياقة البدنية في دبي ضمن هيئاتها 

التعليمية الخاصة المعترف بها  في دبي  ، وبذلك 
خطوة  دبي  في  الدولي  االتحاد  أكاديمية  خطت 
كأكاديمية  األكاديمي   مجالها  في  مهمة 
المدربين  وتأهيل  وتدريب  صقل  في  متخصصة 
والمتخصصين في رياضة بناء األجسام واللياقة 
األكاديمية  المعرفة  هيئة  وباعتماد    . البدنية 
كمركز تعليمي متخصص  ، أصبحت كل شهادات 
الدولي   االتحاد  قبل  من  الصادرة  الخريجين  

موثقة  العالم  مستوى  على  دولة   198 في  بها  والمعترف 
ومعتمدة  أيضا من قبل هيئة المعرفة في دبي  مما يزيد من 

قيمتها . سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس األكاديمية 
أشاد بالخطوة واعتبرها إضافة جديدة لألكاديمية التي أصبحت 
المدربين  وتدريب  صقل  مراكز  أهم  من  واحدة 
اإلمارات  دولة  مستوى  على  ليس  والمختصين 
فحسب بل على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا . وذكر ان األكاديمية تحظى أيضا 
الدولية  والهيئات  المنظمات  من  عديد  باعتماد 
اللجنة  منها  الدولة  وخارج  داخل  المعتمدة 
األسيوية  االولمبية  اللجنة   ، الدولية  االولمبية 
الرياضة والسالم  ، منظمة اليونسكو ، منظمة 
الجامعات  منظمة   ، المنشطات  لمكافحة  الدولية  الجنة   ،

الرياضية )fisu (، الرابطة العالمية لالتحادات الرياضية .

كما هو متوقع نجح الدكتور عادل 
الدولي  االتحاد  رئيس  نائب  فهيم 
لبناء  اإلفريقي  االتحاد  ورئيس 
األجسام في المحافظة على منصبة 
المصري  االتحاد  من   لكل  كرئيس 
بالتذكية  األجسام  لبناء  والعربي 
مؤكدا حب قطاع اللعبة بكل فئاته 
له  وخبراء  ومدربين  مسؤولين  من 
رئيس  كنائب  لمكانته  وإلدراكهم 
في  الكبيرة  ولخبرته  الدولي  لالتحاد 
عاما.    30 من  ألكثر  اللعبة  مجال 
العقيد / عبدالكريم محمد  سعادة 
االتحاد  أكاديمية  رئيس  سعيد 
واللياقة  األجسام  لبناء  الدولي 
الدكتور  درب  رفقاء  واحد  البدنية  
الماضية  سنة  الثالثين  خالل  فهيم 
على  األجسام  بناء  ألسرة  بارك 
على  والمصري  العربي  المستوى 

فهيم  الدكتور  في  الثقة  تجديد 
تولي   في  وجهده  عطاءه  ليواصل 
ألربع  جديد  من  اللعبة  دفة  قيادة 

سنوات مقبلة .
االتحاد  أكاديمية  إدارة  مجلس 
سعادة  برئاسة  دبي   في  الدولي 
سعيد  محمد  عبدالكريم   / العقد 
التي  الغالية  الثقة  بهذة  يشيد 
عادل    / الدكتور  سعادة  يستحقها 
في  والمهم  البارز  لدوره  فهيم 
ليس  األجسام  بناء  رياضة  مجال 
المستوى  على  بل  وحدها  مصر  في 

العربي واإلفريقي والدولي .
أكاديمية  إدارة  مجلس  ويتمنى      
األجسام  لبناء  الدولي  االتحاد 
النجاح  من  مزيدًا  البدنية   واللياقة 
المصري  االتحاد  من   لكل  والتألق 

المصري والعربي واإلفريقي  .

هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تعتمد  
األكاديمية » كمؤسسة  تعليم متخصصة«

أكاديمية IFBB  بدبي تبارك فوز عادل فهيم بثقة عمومية 

االتحاديين المصري والعربي لبناء األجسام

عبدالكريم سعيد اعتبرها 

خطوة مهمة صوب التميز
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بنجاح كبير اختتمت دورة المستوى الثالث  لمدربي بناء 
األكاديمية  نظمتها  التي  البدنية  واللياقة  األجسام 
الدولية لبناء األجسام بدبي عن بعد  من خالل تطبيق 
شهدت  والتي   ، االفتراضي«  للواقع  زووم   « برنامج 

مشاركة كبيرة داخل وخارج الدولة .
سعيد  محمد  عبدالكريم  العقيد  الدورة  على  اشرف 
المحاضر  وأدارها   ، دبي  في  األكاديمية  مقر  رئيس 
المحاضرين  كبير  عبدالكريم  وليد  المهندس 
باألكاديمية ، وعاونه المحاضر الدولي طرفة الدرويش .
المواضيع  من  العديد  الثالث  المستوى  دورة   تضمنت   
في  والراغبين  المدربين  أداء  بتطوير  الخاصة  المهمة 
برامج  ، منها تصميم وعمل  الماجستير   الحصول على 
التدريب ، واألنماط الجسدية للرياضيين 
أساليب  بجانب   ، األجسام   بناء  في 
بجانب   ، التدريب  علم   ومبادئ 
بناء  لبطوالت  الرياضي  التسويق 

األجسام  .
زايد   / السيد  أشاد   جانبه  من 
إدارة   مجلس  رئيس  نائب  الجالف 
األكاديمية  بنجاح الدورة وبحجم 
المنتمين  قبل  من  المشاركة 
األجسام  بناء  لرياضة 
مشيرا   ، ودوليا  محليا 
المستوى  دورة  أهمية 
تؤهل  كونها   الثالث 
للحصول  المشاركين   
البطاقة  على 

الفضية كمدرب معتمد من قبل االتحاد الدولي ، واشار 
الدورات  من  آخر  عدد   تنظيم  بصدد  األكاديمية  ان 
المهمة للمدربين خالل شهر ديسمبر / كانون األول 
في  وأخرى   ، الرابع  المستوى  في  دورة  منها  المقبل 

المستوى الثامن .

حرص المحاضر الدولي وخريج الماجستير الكابتن طرفة 
الدرويش على توجيه الشكر الجزيل إلدارة األكاديمية 
وبجميع   ، سعيد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  برئاسة 
االشتراك  فرصة  منحه  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

كمحاضر في دورة المستوى الثالث األخيرة .
قدم  يكون  ان  وتمنى  له  جيدة  بداية  واعتبرها 
ادعاءا مميزا يليق باسم ومكانة األكاديمية ، ووعد 
مشواره  خالل  األفضل  وتقديم  المشوار  بمواصلة 

. IFBB المقبل كمحاضر دولي معتمد في أكاديمية

طرفة الدرويش : كل 
الفضل إلدارة األكاديمية

 وليد عبدالكريم

الدورات  من  الثالث  المستوى  دورة  الجالف   واعتبر 
 ، األجسام  بناء  مجال  في  المدربين  لجميع  المهمة 
كونها محطة مهمة لكافة المدربين من اجل الحصول 
على بطاقة التدريب الفضية المعتمدة من االتحاد الولي 

والمعترف بها في 198 دولة على مستوى العالم . 
يحق  بها  المشاركين  وبنجاح  الدورة  باجتياز   : وذكر 
للخريج مزاولة مهنة التدريب بشكل رسمي  في كافة 

األندية الرياضية داخل وخارج الدولة .
المهندس  أداء    على  االكاديمية   رئيس  نائب  واثني 
، وعلى  باألكاديمية  المحاضرين   وليد عبدالكريم  كبير 
ألول  شارك  الذي  الدرويش  طرفة  الدولي  المحاضر  اداء 
خريجي  من  وهو   ، الدورة  في  كمحاضر  بكفاءة   مرة 
األكاديمية بعد حصوله على الماجستير منها بعد اجتياز 

9 مستويات بتميز ونجاح .
األكاديمية  خريجي  لكل  مفتوح  الباب  ان   : وأكد 
لالشتراك كمحاضرين في جميع الدورات المقبلة وهذا 
أبناءها  جميع  تجاه  األكاديمية  إدارة  به  تلتزم  واجب 
التي تساهم في صقل قدراتهم وتأهيلهم كمدربين 

أكفاء ومحاضرين على مستوى عال .

لقطة جماعية 
للمشاركين 

في الدورة عبر 
برنامج زووم .

 نجاح كبير لدورة المستوى الثالث 

زايد الجالف  يشيد بنجاح الدورة ويثني 
على أداء وكفاءة المحاضرين
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كل الشكر للقائد العام لشرطة 
دبي  على دعمه وتشجيعه

انتمي لعائلة رياضية 
هدفها التميز واعتالء 

منصات التتويج

محمد عبدالكريم صائد األلقاب :

يعتبر البطل محمد عبدالكريم سعيد الذي يتولى مهمة 
إدارة العالقات العامة بأكاديمية IFBB لبناء األجسام 
الراضية  االنجازات  البدنية  في دبي من أصحاب  واللياقة 
المشهود لهم بالكفاءة والتميز على مستوى الدولة ، 
فبجانب مهمته كمسؤول  في األكاديمية فهو بطل 
حصد العديد من األلقاب  واالنجازات وحقق العديد من 
المشرف،    الرياضي  تاريخه  مدار  على  الملونة  الميداليات  
سواء من خالل تمثيله لشرطة دبي الذي ينتمي لها ،  أو 
من خالل تمثيله  للمنتخبات الوطنية  ، وتمثيله  لنادي  

»وورلد جيم «  بدبي .
محمد عبدالكريم  حصد 40 ميدالية ذهبية ،و 28 ففضية، 
أبرزها  كان  المشرف،  الرياضي  تاريخه  خالل  برونزية   22
تحقيق رقمين قياسيين في« موسوعة  جنيس  » حققهما 
مع فريق منتخب شرطة دبي عندما نجح في سحب  طيارة 

 ،»380 ايربص    «
قــطــــعه  وعندما 
مــــســافــة  اكبـــر 
بالكــراسي الــمتحركة 
الهـــمــم،  ألصـــحاب 

هذا بجانب حصوله على ذهبية اسيا للقوة البدنية، وبرنزية 
في  التايكوندو  وذهبية  بالعراق،  اإلثقال  رفع  في  العرب 
بطولة وزارة الداخلية باسم شرطة دبي ،  وبرونزية بطولة 

العين الدولية  للجوجتسو  باسم شرطة دبي  أيضا .
محمد عبدالكريم  بطل االبطال وعاشق الرياضات  القتالية 
عبداهلل  الفريق  سعادة  إلى  انجازاته  جل  يهدي  انه   أكد 
المري القائد العام لشرطة دبي على دعمه الكبير  له والى 
بالفضل  أدين  . وقال   الرياضيين بشرطة دبي  كل زمالءه 
الكبير بعد اهلل سبحانه وتعالى  إلى والدي  سعادة العقيد 
عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية الدولية لبناء 
الروحي لجميع  البدنية في دبي  واالب  األجسام واللياقة 
أشقائي  والى   ، االبدنية  واللياقة  االجسام  بناء  ابطال 
المحاضرين  كبير  عبدالكريم   وليد  المهندس  من   كل 
على  العام  المشرف  عبدالكريم  ووسام  باألكاديمية، 
على  عبدالكريم  محمد  حرص   كما   . جيم  وورلد   نادي 
ومن   بتدريبه  قام  من  كل  إلى  الجزيل  الشكر  توجيه 

القائد العام لشرطة دبي مع البطل محمد عبدالكريم .

ساهم في دعمه خالل مشواره الرياضي . وشكر مدربيه 
جليل رفعت وعبداهلل عبداللطيف و إبراهيم حسونه

المكان    IFBB أكاديمية  اعتبر  أيضا  عبدالكريم  محمد 
األكفاء  المدربين  من  مميز  جيل  لخلق  المناسب 
األجسام  بتاء  رياضة  وتطوير  النهوض  على  القادرين 
واللياقة البدنية ليس على مستوى دولة اإلمارات فقط 

بل على مستوى الشرق األوسط .

 إضافة جديدة لحملة الماجستير من أكاديمية  IFBB  بدبي

المواطن   البدنية  واللياقة  األجسام  بناء  مدرب  حصل 
الماجستير في علوم تدريب   العامري على درجة  سالم 
األكاديمية  قبل  من  البدنية  واللياقة  األجسام  بناء 

الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية في دبي .
وكان سالم العامري اجتاز 8 مستويات من مستويات 
المستوى  باجتياز  اختتمها  الماجستير  على  الحصول 
على  الحصول  استحق  وبنجاحه  وتميز  بنجاح  التاسع 
الدولي  االتحاد  قبل  من  المعتمد  الماجستير  درجة 

والمعترف به في 198 دولة على مستوى العالم .
جرت مناقشة رسالة الماجستير للمدرب سالم العامري 
العقيد  بحضور  دبي  في  الدولية  األكاديمية  مقر  في 
 ، دبي  في  األكاديمية  مقر  رئيس  سعيد  عبدالكريم 
وبحضور أعضاء مجلس إدارة األكاديمية زايد الجالف 
المحاضرين  وكبير   ، العام  والمدير  الرئيس  نائب 
الفنية  الشؤون  مدير  عبدالكريم  وليد  المهندس 
العالقات  مدير  عبدالكريم  ومحمد  االكاديمية،  في 
ومسؤولي  المدربين  زمالءه  من  وعدد  العامة 

األكاديمية في اإلمارات .
الجزيل  الشكر  توجيه  على  العامري  حرص  الختام  في 
لبناء  الدولية  األكاديمية  مقر  وأعضاء  رئيس  إلى 
األجسام واللياقة البدنية في دبي على دعمهم الكبير 
لمسيرته  كمدرب مؤهل فنيا وعلميا ، ولجهودهم 
في تطوير أداء المدربين والحكام ليس على مستوى 
الشرق األوسط  دولة اإلمارات فقط بل على مستوى 
وشمال أفريقيا ، معتبرا األكاديمية المكان المناسب 
بناء  مجال  في  أكفاء  مدربين  لتخريج  والمؤهل 

األجسام واللياقة البدنية .
لبناء  الدولية  األكاديمية  نظمت  أخر  جانب  من 
في  السابع  المستوى  دورة  بنجاح   بدبي  األجسام 
 ، الماضي  األسبوع  الماجستير  على  الحصول  برنامج 
شهدت مشاركة مميزة من قبل المدربين والمدربات 
الثالث  المستوى  دورة  لتنظيم  بالتحضير  وتقوم   ،
المحاضرين وليد  الجاري بقيادة كبير  ، و28  يومي 27 

عبدالكريم ، والمحاضر الدولي طرفة الدرويش .

سالم العامري : 

سعيد  عبدالكريم  يتوسط  العامري 
والجالف بعد نجاحه .

سعيد  عبدالكريم  يتوسط  العامري 
والمهندس وليد عبدالكريم .
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البطل  استحق نجم فريق نادي وورلد جيم  
دبي  بطولة  بذهبية  التتويج  فليب  نادر 
بلقب  فوزه  بعد  األجسام  لبناء  الشاطئية 

الفيزيك طول 179 سم .
وكان الكابتن وليد عبدالكريم المدير الفني 
لفريق بناء األجسام بالنادي راهن على البطل 
نادر فليب ) سوداني الجنسية ( في البطولة 
 ، وزنه  ذهبية  تحقيق  على  وبمقدرته 
وبالفعل نجح الالعب في تحقيق أمله وأمل 
النادي في  تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية .
نادر فليب ذهبيته  البطل  ومن جانبه أهدى 
رئيس  العقيد عبدالكريم سعيد  إلى سعادة 
واألب  الدولية  األجسام  بناء  أكاديمية 
على  األجسام  بناء  أبطال  لكل  الروحي 
المستوى العربي ، مؤكدا عزمه على مواصلة 
من  مزيدا  تحقيق  اجل  من  تميزه  مشوار 

األلقاب .

عبدالكريم سعيد :  كل التهنئة   
إلى شيوخ وشعب اإلمارات

 نادر فليب بطل » وورلد جيم » سعيد بذهبية شاطئية دبي 

بمناسبة احتفالية اليوم الوطني 49

وليد  المهندس  الدوليين   الحكمين  من  كل  أكد 
عبدالكريم  سعيد وجاسم اشكناني تقديرهما  إلى 
لبناء  اإلمارات  اتحاد  رئيس  الشرقي   عبداهلل  الشيخ 
األجسام والقوة البدنية  لحجم الدعم  الكبير الذي 
المقيدين  المواطنين  الدوليين  الحكام  به  يحظى 
كل  سجالت  في  والمعتمدين  االتحاد  جداول  في 

من االتحاد األسيوي والدولي .
وليد  الدولي  من   لكل  المشرف  األداء  وكان 
المحاضرين  كبير  مهمة  يتولى  الذي  عبدالكريم 
أكاديمية  في   الفنية  الشؤون  ومدير  الدوليين  
جاسم  والدولي   ، األجسام  لبناء  الدولية   IFBB

نفس  في  اإلدارية  الشؤون  مدير  اشكناني 
الشاطئية  دبي  بطولة  تحكيم   في  األكاديمية 
جعل  مؤخرا  جرت  التي  األجسام  لبناء  المفتوحة 
بما  اإلشادة  على  يحرص  الشرقي  عبداهلل  الشيخ 
قدماه من مستوى واخذ عدد من الصور التذكارية  

تقديرا لهما وتخليدا للحدث . 

عبدالله الشرقي سعيد بأداء 
حكام األجسام في شاطئية دبي

عبداهلل الشرقي يتوسط وليد وجاسم على مسرح 
البطولة

 احتفلت األكاديمية  الدولية لبناء األجسام 
اليوم  بذكرى   دبي  في  البدنية  واللياقة 
الموافق  2 ديسمبر من كل  الوطني  49  
الغالية  الوطنية  المناسبة  وبهدة   ، عام  
محمد  عبدالكريم  العقيد  سعادة  رفع 
عن  بالنيابة  األكاديمية  رئيس  سعيد 
أسمى  األكاديمية  إدارة  مجلس  أعضاء  
السمو  صاحب  مقام  إلى  التبريكات  آيات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«  ، والى صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم  إل  راشد  بن  محمد 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
أعضاء  السمو  أصحاب  والى   ،  « اهلل  رعاه   «
والى   ، اإلمارات  حكام  األعلى  المجلس 
هذة  بمناسبة  والمقيمين  اإلمارات  شعب 

المناسبة الوطنية الغالية .
واعتبر سعادة رئيس األكاديمية  احتفالية 
الوطنية  المناسبات  من  الوطني  اليوم 
الغالية  على كل  المواطنين وكل المقيمين 

في هذة الدولة المعطاءة،
متمنيا مزيدا من النجاح واالستقرار واألمن 
لهذا الوطن الغالي في ظل الرعاية الكريمة 
من قبل صاحب السمو رئيس الدولة ونائبة 

وحكام اإلمارات . 
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بانوراما الخريجين

يعتبر البطل والمدرب اإلماراتي علي المرزوقي  احد أهم 
بعلوم  للتزود  بحماس  انخرطت  التي  الواعدة  العناصر 
ومناهج أكاديمية دبي الدولية لبناء األجسام ، ومن 
خالل  نجح  األكاديمية  مع  التواصل  على  حرصه  خالل 
 ، وكفاءة  بنجاح  مستويات   7 اجتياز  في  وجيزة  فترة 
المستويات  واجتياز  مشواره   إلكمال  مهيئا  وأصبح 

بناء  في  الماجستير  على  الحصول  رحلة  من  المتبقية 
األجسام واللياقة البدنية .

على  القائمين  إلى  وامتنانه  تقديره  أكد  المرزوقي 
العقيد  سعادة  مقدمتهم  وفي  األكاديمية 
عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة ، بجانب 
المهندس  باألكاديمية  المحاضرين  لكبير  تقديره 
أعضاء  كافة  والى  عبدالكريم  وليد 
الجبارة  جهودهم  على  المجلس 
التوفيق  متمنيا   ، والمخلصة 
عليها  والقائمين  لألكاديمية 
التدريب  مراكز  أهم  من  باعتبارها 
المدربين والمنتمين  والصقل لجميع 
واللياقة  األجسام  ناء  رياضة  إلى 
البدنية لما تمتلكه من إمكانيات ولما 
خبرة  من  عليها  القائمين  يمتلكه 
الوحيدة  األكاديمية  كونها  بجانب 
على مستوى العالم المعترف بها في 

198 على مستوى العالم .
األكاديمية  أن  المرزوقي  واشار 
مردود  لها  كان  دبي  في  الدولية 
ايجابي على رياضة بناء األجسام ليس 
دولة  داخل  المحلي  المستوى  على 
العربي  المستوى  على  بل  اإلمارات 
لدورها البارز الذي قامت به على مدار 
تدريب  في  الماضية  سنوات  الخمس 
في  ساهم  مما  المدربين  وصقل 
اإلمارات  إلبطال  طيبة  نتائج  تحقيق 
والعرب في كافة البطوالت الرسمية 

.
النجاح  من  مزيدا  المرزوقي  وتوقع 
األكاديمية  به  تقوم  الذي  للدور 

خالل السنوات المقبلة .

المرزوقي يلتقط أنفاسه خالل التدريبات .

علي المرزوقي :

األكاديمية ساهمت
 في تطوير رياضة بناء  

األجسام محليا وعربيا
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شارك وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية في 
أكاديمية دبي الدولية والمدير التنفيذي لنادي وورلد 
تظاهرة  في  البدنية  واللياقة  األجسام  لبناء  جيم 
الرياضي  دبي  مجلس  نظمها  التي  للياقة  دبي  تحدي 
آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  برعاية 
كبيرا  نجاحا  شهدت  والتي  دبي  عهد  ولي  مكتوم 
والمقيمين  المواطنين  قبل  من  واسعة  ومشاركة 

في الدولة .
الكابتن وسام عبدالكريم في عقاب مسيرة الدراجات 
التظاهرة  اعتبر  اآلالف  مع  بها  شارك  التي  الهوائية 
بنجاح  سنويا  تقام  الرياضة  لممارسة  للجميع  دعوة 

كبير .

وسام عبدالكريم يمثل وورلد جيم 
في »تحدي دبي «

لبناء   IFBB أكاديمية   أضافت 
محاضرين    4 عدد  بدبي  األجسام 
الفنية  كوادرها  إلى  جدد  دوليين 
وخريجي  أبناء  من  جميعهم 
 ، الزعابي  مريم  هم  األكاديمية 
 ، الياسي  سيف   ، الدرويش  طرفة 
وسالم العامري . وكانت األكاديمية 
عبدالكريم  العقيد  سعادة  برئاسة 
بداية مشوارها  انتهجت منذ  سعيد 
األكاديمي  في صقل مدربي وكافة 
األجسام  بناء  برياضة  المهتمين 
قاعدة  تكوين  البدنية  واللياقة 
المؤهلين  الدوليين  المحاضرين  من 
من  الماجستير  درجة  على  الحاصلين 
في  نجحت  وبالفعل   ، األكاديمية 
إلى  جدد  محاضرين  بأربعة  الدفع 
دوليا  المعتمدين  المحاضرين  قائمة 
الدولي  المحاضر  مقدمتهم  وفي 

وليد  المهندس  المحاضرين  وكبير 
صالح  الدولي  والمحاضر   ، عبدالكريم 
االتحاد  ان  بالذكر  الجدير   . العامري 
رفائيل  االسباني  برئاسة  الدولي 
وبالنهج  بالفكرة  أشاد  سانتوغا 
  IFBB أكاديمية  تتبعه  الذي  الناجح 
تكوين  يستهدف  والذي  باإلمارات 
الدوليين  المحاضرين  من  قاعدة 
المعتمدين لصقل وتأهيل المدربين.

اعتماد 4 مدربين لالنضمام إلى قائمة المحاضرين الدوليين 

باألكاديمية

طرفة الدرويش  سالم العامري مريم الزعابي سيف الياسي


