
ثقة المشاركين في اإلجراءات 
االحترازية ساهمت في زيادة الحضور

 2021أغسطسالعدد الخامس عشر

نجاح كبير لعودة تنظيم الدورات المباشرة من داخل القاعات
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 بحضور عبدالكريم سعيد ومحمد الماجد

 عودة ناجحة للدورات المباشرة  ألكاديمية بناء األجسام

شهدت عودة دورات أكاديمية   IFBB الدولية 
لبناء األجسام واللياقة البدنية  بالحضور المباشر  
نجاحا كبيرا ومميزا فاق بكثير الدورات السابقة 
التي نظمتها األكاديمية عن بعد بسبب جائحة 

كورونا التي جعلت إدارة األكاديمية تضطر 
 لتنظيم كافة دوراتها )عن ُبعد(  ألكثر من عام.
نظمت دورة المستوى األول التي جرت على 
مدار يومين بفندق تايم بالزا بدبي ، وشهدت 
مشاركة مميزة من قبل المدربين والمدربات 

وكافة المنتمين إلى رياضة بناء األجسام واللياقة 
 البدنية.

كما شهدت الدورة  حضورا مميزا من قبل عدد 
من مسؤولي اللعبة على مستوى الدولة وفي 

مقدمتهم سعادة / محمد عبدالعزيز الماجد 
رئيس فريق الماجد تيم للمحترفين و الهواة  لبناء 

األجسام الذي حظى بتكريم مناسب من قبل 
سعادة العقيد /  عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
مجلس إدارة األكاديمية تقديرا لدعمه لمسيرته 

في دعم رياضة بناء األجسام على مستوى 
 الدولة.

كما شهدت الدورة تكريم عدد كبير من خرجي 
 الدورات السابقة و الشركات والمؤسسات الداعمة.

وقاد محاضرات الدورة في الجانبين النظري 
والعملي بكفاءة كبيرة وتميز المهندس وليد 

عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير الشؤون 
الفنية باألكاديمية ، وشهدت حضور كل من  

السيد / زايد الجالف نائب رئيس األكاديمية 
المدير العام ، وجاسم اشكناني مدير الشؤون 

االدارية عريف مراسم افتتاح وختام الدورة 
،  والدكتور  وسام عبدالكريم مدير الشؤون 
القانونية ، والكابتن محمد عبدالكريم مدير 

العالقات العامة ، و راشد الزعابي مسؤول 
 األكاديمية في  أبوظبي .

وأكد سعادة عبدالكريم سعيد رضاه عن عودة 
تنظيم الدورات بالشكل المباشر ، مشيرا إن 

الدورات المباشرة لها طعم مميز لوجود تفاعل 
مباشر بين المحاضر و المشاركين في الدورة ، 

وذكر ان هذا ليس معناه عدم نجاح الدورات التي 
نظمتها األكاديمية عن بعد   ألكثر من عام بسبب 

 جائحة " كوفيد 19".
وحرص رئيس األكاديمية على توجيه الشكر إلى 
كل من ساهم في نجاح الدورة ، متوقعا مزيدا 

من النجاح لكافة الدورات التي من المقرر ان 
 تنظمها األكاديمية خالل الفترة المقبلة.
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وليد عبدالكريم : تفاعل المحاضر مع 
 الدارسين من أهم فوائد الدورات المباشرة

أكد السيد / زايد الجالف نائب رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية المدير العام سعادته الكبيرة بعودة تنظيم 
الدورات بالشكل المتعارف عليه  بالحضور المباشر بعد 

أكثر من عام  من التوقف اضطرت فيه األكاديمية 
لتنظيم دوراتها )عن ًبعد( كأجراء  احترازي  تجنبا لفيروس 

 كورونا .
وقال ان اإلقبال المميز على االشتراك في الدورة 

األخيرة اظهر حجم رغبه المشاركين في حضور الدورات 
المباشرة لما تمثله من فائدة كبيرة لهم من خالل 

االحتكاك المباشر بين المشاركين والمحاضر من جهة ،  
 وبين المشاركين وبعضهم البعض من جهة أخرى.

واشار ان هذا ليس معناه عدم نجاح الدورات 
التي نظمتها األكاديمية عن بعد طيلة العام 
الماضي والتي جرت بشكل مميز وبمشاركة 

كبيرة من قبل المشاركين الذين مثلوا عديد كم 
 الدولة على مستوى الشرق األوسط .

وذكر مع انحصار جائحة كورونا سوف تواصل 
األكاديمية تقديم دوراتها لمزيد من الصقل 
وتأهيل المدربين وكافة  المهتمين بمجال 

رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية  على يد 
كوكبة من أهم واقوي المحاضرين الدوليين 

المعتمدين 

زايد الجالف يؤكد سعادته بعودة 
الدورات المباشرة بشكل مميز

قاد دورة المستوى األول التي نظمتها األكاديمية على 
مدار يومين في فندق " تايم بالزا " بدبي المهندس 

والمحاضر الدولي وليد عبدالكريم كبير المحاضرين في 
 األكاديمية ومدير الشؤون الفنية بها .

وكعادته كان ناجحا ومتألقا في قيادته للدورة رغم 
ابتعاده ألكثر من عام عن إدارة الدورات بشكل مباشر 

، حيث حكمت الظروف لقيادة الدورات السابقة خالل 
العام األخير عن ًبعد بسبب جائحة كورونا ،والتي كان 

خاللها متألقا أيضا ، إال أن تواجده داخل القاعة بين 
المشاركين زاده تألقا وإبداعا وهذا بشهادة جميع 

المشاركين وكل الضيوف الذين تم دعوتهم لحضور 
 الدورة . 

المهندس وليد عبدالكريم  قال ان التواجد بين الدارسين  
والتفاعل معهم يزيد من حماس وتألق المحاضر ويجعله 

أكثر إبداعا وتألقا ، وأكثر قربا من المشاركين في 
 الدورات.

وأضاف ان ذلك لم يقلل من النجاح الذي حققته الدورات 
التي نظمت عن بعد ، فكانت ناجحة ومميزة أيضا ويكفي 

إنها كانت تتيح االشتراك لمدربين من جميع أنحاء الوطن 
 العربي  وشمال إفريقيا والشرق األوسط .

واثني الكابتن وليد على تفاعل جميع المشاركين وتميزهم 
 سواء في االختبارات النظرية والعملية التي تخللت الدورة.

 رغم نجاح الدورات االفتراضية 
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محمد الماجد: سوف نحرص 
 على مشاركة أبطال الماجد تيم في دورات األكاديمية

أشاد سعادة محمد الماجد رئيس الماجد تيم لبناء األجسام 
بالمستوى الرائع والمميز الذي حظت به دورة المستوى األول 

 التي نظمتها األكاديمية بدبي بمشاركة مميزة . 
واعتبر األكاديمية المكان المناسب لصقل وتدريب وتأهيل المدربين 

والمدربات ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى 
منطقة الشرق األوسط لما تقدمة من مستوى أكاديمي مميز 

 للمشاركين .
وقال : ما لمسناه من تميز واحترافية باألكاديمية  يجعلنا نحرص 
خالل الفترة المقبلة على المشاركة بالعب أو العبين من فريق 
الماجد تيم في دورات األكاديمية لالستفادة  مما تقدمه من 

 مناهج متطورة في أسس بناء األجسام .
وشكر الماجد  كل من رئيس األكاديمية وأعضاء مجلس اإلدارة على 

 الحفاوة والتكريم الذي حظى به خالل حضوره ختام الدورة .

األكاديمية تكرم الماجد
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شراكة وتعاون بين أكاديمية IFBB ومركز دبا لبناء األجسام
وقعت أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة 

البدنية اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز دبا لبناء األجسام 
 واللياقة البدنية.

جرت مراسم التوقيع في مقر األكاديمية في دبي 
بحضور سعادة العقيد / عبدالكريم محمد سعيد  رئيس 

األكاديمية سفير االتحاد العربي ، والسيد / زايد الجالف 
نائب رئيس األكاديمية ومديرها العام ، والمهندس وليد 

عبدالكريم كبير المحاضرين مدير الشؤون الفنية ، وكل 
من الدكتور/ وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية ، 

 والسيد /  محمد عبدالكريم مدير العالقات العامة.

ومثل مركز دبا لبناء األجسام السيد / سالم الصريدي رئيس 
المركز رئيس اللجنة المنظمة  العليا لبطولة دبا كالسيك 

 لبناء األجسام.
تضمنت االتفاقية العديد من أسس التعاون والشراكة 

بين األكاديمية ومركز دبا لبناء األجسام واللجنة المنظمة 
للنسخة الثالثة من بطولة دبا كالسيك التي ستقام  هذا 

 العام بدبي يومي 6 ، و7 أغسطس الجاري.
وأكد  / سعادة عبدالكريم سعيد سعادته وتقديره للدور 

الذي يقوم به السيد / سالم الصريدي في مجال بناء 
األجسام سواء من خالل مركز دبا لبناء األجسام  أو من 

خالل بطولة دبا كالسيك ، مشيدا بالبطولة التي تدخل هذا 
 العام موسمها الثالث  بتميز ونجاح كبير . 

مؤكدا دعم األكاديمية الكبير لكافة الجهود التي يقوم 
 بها سالم الصريدي في خدمة وتطوير رياضة بناء األجسام. 
من جانبه أكد السيد / زايد الجالف نائب رئيس  األكاديمية  

سعادته بالشراكة ، معتبرا بطولة دبا من البطوالت المهمة 
التي تنظم بنجاح على مستوى الدولة ،وذلك بفضل خبرة 

 وإمكانيات القائمين على التنظيم . 
أما  الكابتن سالم الصريدي فأكد  تقديره الكبير للعقيد 

عبدالكريم سعيد وجميع أعضاء مجلس إدارة األكاديمية ، 

معتبرا األكاديمية منارة علمية لتطوير رياضة بناء األجسام 
على مستوى الشرق األوسط ، وأكد إنه المستفيد األكبر 

 بهذا التعاون.
وأكد  الكابتن وليد عبدالكريم  تقديره الكبير للكابتن سالم 

الصريدي ولبطولة دبا التي تعتبر إحدى أهم البطوالت 
التي تنظم سنويا على مستوى الدولة ، متوقعا نجاحا كبيرا 

 للنسخة المقبلة التي ستقام بفندق الميدان بدبي بعد أيام.
وذكر إن األكاديمية سترصد كل إمكانياتها للتعاون مع 

الكابتن سالم الصريدي للمساهمة في نجاح النسخة 
المقبلة من البطولة .

 نجاح كبير  ينتظر النسخة الثالثة من بطولة دبا كالسيك
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شهدت مراسم ختام الدورة  تكريم عدد كبير 
من نجوم وأبطال شرطة دبي في الجوجتسو 

والتايكواندو  من قبل مجلس إدارة األكاديمية 
برئاسة العقيد  عبدالكريم سعيد وعدد من 

 الضيوف .
كان في مقدمة المكرمين  الكابتن البطل  

محمد عبدالكريم محمد سعيد صاحب ذهبية 
بطولة شرطة دبي للقيادات للجيوجيتسو ، 

وذهبية بطولة شرطة دبي للتايكوندو للقيادات 
، وفضيه بطولة كاس االتحاد للتايكوندو 

، وبرونزية بطولة شرطة دبي للجيوجيتسو 
 للقيادات .

وتكريم أالعب  فهد عبدالستار فهد الحاصل على 

المركز الثاني في بطولة أبوظبي العالمية 
لمحترفي الجوجيتسو ، والفائز المركز الثالث 

في بطولة جراند سالم أبوظبي لمحترفي 
الجوجيتسو ، والفائز بالمركز الثاني في بطولة 

وزارة الداخلية للجوجيتسو ، والفائز بالمركز 
األول في بطولة شرطة دبي للجوجيتسو على 

 مستوى اإلدارات العامة و المراكز الشرطة .
وتكريم الالعب  يوسف حسن الحمادي صاحب 

فضية بطوله  وزارة الداخلية ، وذهبية بطولة 
 شرطة دبي .

يذكر ان معظم األبطال الذين تم تكريمهم 
يحظون برعاية نادي " ورلد جيم "  ومؤسسة " 

 اكس زون"  للمكمالت الغذائية .

 تكريم خاص ألصحاب االنجازات في
بطوالت شرطة دبي لأللعاب القتالية
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تواصل أكاديمية الفنون القتالية بنادي " ورلد جيم 

" مسيرتها الناجحة في صناعة األبطال وتكوين 
قاعدة عريضة من الالعبين الشباب الواعدين 

القادرين على تشريف الدولة في مختلف 
 البطوالت المحلية والدولية المقبلة 

وتعتبر أكاديمية " ورلد جيم " للفنون القتالية  
التي تهتم بتدريب  التايكوندو والجوجتسو 

والكيك بوكسنيج المكان المناسب لصناعة أبطال 
ونجوم على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة 

 يستطيعون تشريف الدولة واعتالء منصات التتويج .
 وتمتلك األكاديمية  خبرات عالية في مجال تدريب 
وتأهيل وصنع األبطال منهم المدرب البطل محمد 

عبدالكريم سعيد بطل التايكوندو ، والمدرب البطل 
 سلطان الهاشمي مدرب الكيك بوكسينج .

ونجحت األكاديمية  خالل مشوارها السابق في 
تأهيل عدد مميز من الالعبين األبطال الذين نجحوا 

في تحقيق ألقاب وبطوالت باسم األكاديمية 
منهم البطل يوسف الشرقاوي ، والبطل البرازيلي 

 باولو   .
الكابتن سلطان الهاشمي أكد تقديره الكبير  لنادي 
" ورلد جيم " بقيادة الكابتن وسام عبدالكريم المدير 

التنفيذي للنادي ، لدورة المهم في جعل حلبة 
أكاديمية الفنون القتالية بالجيم المكان المناسب 

لصناعة األبطال .

 أكاديمية الفنون القتالية بنادي "ورلد جيم"
 مصنع اإلبطال ونجوم المستقبل
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