
عبد الكريم سعيد سفيرًا 
لالتحاد العربي للتنوير والثقافة والتعليم

ربما يكون مشهد تقليد اإلماراتي؛ العقيد طيار »عبد 
الكريم محمد سعيد« بدرع سفير االتحاد العربي للثقافة 

والتنوير مشهدًا عابرًا للكثيرين ممن حضروا الجمعية 
العمومية األخيرة لالتحاد العربي لبناء األجسام بمدينة 

اإلسكندرية ؛ أو حتى ممن قرؤوا الخبر من خالل المواقع 
اإلخبارية، لكن بالنسبة لي لم يكن مشهدًا عابرًا على 

اإلطالق، حيث تحولت ساعتها الصورة المليئة باأللوان 
الزاهية فجأة إلى اللونين األبيض واألسود، وعاد 

عقلي إلى أرشيف مجلة نجوم الرياضة في نهاية فترة 
السبعينيات؛ المليئة بصور هذا الرجل وحكاياته مع رفع 
األثقال وكمال األجسام كونه أحد روادهما في إمارة 

دبي.
استرجع عقلي شريط سينما لمشوار حافل بالنجاحات؛ من 

بطل مؤسس لرياضات )رفع األثقال – كمال األجسام – 
القوة البدنية(، لصاحب أول صالة ألعاب رياضية رسمية، 

ألول من نظم بطوالت القوة والعضالت في الدولة.
هذه األكاديمية التي ظلت – منذ تأسيسها – تمارس 
دورها التعليمي والتثقيفي في عالم بناء األجسام 

بمنطقة الخليج والشرق األوسط، استحقت تكريم االتحاد 
العربي وسط أكبر تظاهرة البطال ونجوم ورموز رياضة 
بناء االجسام بمدينة اإلسكندرية وتحديدا ضمن فعليات 

الجمعية العمومية لالتحاد العربي ، حيث تم خاللها وسط 
تصفيق حاد تكريم الرجل بأغلى األوسمة هو درع سفير 

االتحاد العربي.
ألنتبه من شرودي مرة أخرى على تصفيق حاد خالل 

تكريمه األخير بدرع سفير االتحاد العربي للثقافة والتنوير، 
وهو اللقب الذي استحقه »الكولونيل« عن جدارة، وليس 

تكريمًا لمجرد التكريم، فالنجاح، والتفرد، والتميز ليسوا 
صدفة على اإلطالق؛ على األقل في حياة »عبد الكريم 

محمد سعيد«.

2021/3/1العدد العاشر

ليست 
صدفة

كتب
أحمد النبراوي
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بحضور عبدالكريم سعيدأشادت بتميز األكاديمية وبدورها الناجح

شيماء علي: أول ُعمانية تحصل 
على الماجستير في بناء األجسام

األكاديمية تجدد للزعابي 
عقد إدارة فرع أبوظبي لعام ثالث

حصلت  العمانية شيماء علي عبداهلل  المدربة  الدولية 
في اللياقة وبناء األجسام إحدى أهم المهتمات بعلوم 

اللياقة البدنية  على رسالة الماجستير في علوم بناء 
األجسام واللياقة البدنية من قبل أكاديمية ) اي اف بي 
بي ( لبناء األجسام والياقة البدنية في دبي إحدى أهم  

األكاديميات المعتمدة من قبل االتحاد الدولي على 
مستوى العالم  .

  وبحصول شيماء علي عبداهلل بنت عمان الشقيقة 
على الماجستير بتقدير جيد جدا تكون شيماء أول عمانية 

تحصل على هذة الدرجة العالمية في هذا المجال ، 
وبحصولها على الماجستير انضمت إلى سجل   المدربين 

والمدربات الذين حصلوا على درجة الماجستير من قبل 
األكاديمية .

وكان شيماء   اجتازت  بنجاح  كل الدورات التي نظمتها 
األكاديمية بمختلف  مستوياتها   المؤهلة لخوض 

المرحلة التاسعة واألخيرة من سلسلة الدورات المؤهلة 
للحصول على الماجستير التي سهلت مهمتها في 

الحصول على الماجستير  ،  وهي الشهادة المعترف بها 
في 202  دولة على مستوى العالم .

 نوقشت رسالة الماجستير في مقر األكاديمية في دبي    
، ومن قبل لجنة فنية  على أعلى مستوى من الخبرة  
والكفاءة ،   ترأسها  سعادة  العقيد  عبدالكريم محمد 
سعيد سفير االتحاد العربي  للتنوير والثقافة والتعليم 

رئيس األكاديمية الدولية بدبي ، ورافقه كل من السيد 
/ زايد الجالف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام ، 
والمهندس وليد عبدالكريم  مدير الشؤون الفنية  كبير 

المحاضرين باألكاديمية ، والمحاضر الدولي صالح طاهر 
، والمدرب محمد عبدالكريم مدير العالقات العامة في 

األكاديمية .
في البداية حرص  سعادة العقيد عبدالكريم محمد  

سعيد على اإلشادة  بالتزام المدربة شيماء علي عبداهلل  

وعلى  حرصها الشديد على تطوير إمكانياتها  وصقل 
قدراتها  العلمية والتدريبية من خالل مشاركتها في كل  
الدورات التسعة الخاصة بالحصول على  الماجستير بتميز 

ونجاح  .
 بعد ذلك قامت  شيماء  باستعراض المحاور الرئيسية  

لكل الدورات التي خاضتها في األكاديمية بتميز 
ودقة ، ثم نجحت في اإلجابة على كافة األسئلة 
واالستفسارات التي طرحت من قبل اللجنة الفنية 

المشرفة على الرسالة ،
  وتمنت ان تكون  في المستقبل القريب واحدة من بين   

المحاضرين  المعتمدين باألكاديمية .
 وفي الختام حرصت  شيماء  على توجيه الشكر الجزيل  

إلى مجلس إدارة األكاديمية  برئاسة سعادة  العقيد 
عبدالكريم سعيد على كل الجهود المبذولة في دعم 

مسيرتها  في  بناء األجسام واللياقة البدنية   ، كما 
أشادت بجهود مجلس اإلدارة ، واثنت على أداء  وتميز 
المحاضر الدولي وليد عبدالكريم  وبجميع  المحاضرين 

الدوليين باألكاديمية .

مددت أكاديمية IFBB  الدولية لبناء األجسام واللياقة 
البدنية بدبي عقد  إدارة فرع األكاديمية في العاصمة 

أبوظبي لسنة ثالثة.
جرت مراسم توقيع عقد التمديد في مقر األكاديمية 

الرئيسي في دبي بحضور سعادة سفير االتحاد العربي  
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة ، 

والسيد زايد الجالف نائب رئيس المجلس المدير العام ، 
والمهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين مدير الشؤون 

الفنية باألكاديمية ، ومثل فرع األكاديمية في أبوظبي 
السيد / راشد الزعابي.

حيث رحب سعادة العقيد بتمديد عقد مقر أبوظبي 
برئاسة راشد الزعابي ، معتبرا نجاحات مقر  األكاديمية 

في العاصمة أبوظبي تحت إدارة  الزعابي خالل العامين 
الماضيين  كفيلة بتمديد عقد اإلدارة معه لعام ثالث.

وتعول إدارة األكاديمية في دبي على فرع األكاديمية 
في أبوظبي وعلى إدارة الزعابي لها الكثير من اآلمال 

خالل العام المقبل ، سواء على مستوى استضافة وتنظيم 
العديد من دورات األكاديمية بمختلف مستوياتها ، أو على 

مستوى تخريج عدد كبير من المدربين وتأهيلهم للحصول 
على الماجستير في علوم بناء األجسام واللياقة البدنية.

ومن جانبه حرص الكابتن راشد الزعابي على توجيه الشكر 
الجزيل  إلى  إدارة األكاديمية برئاسة سعادة العقيد 

عبدالكريم سعيد على الثقة الغالية التي سهلت مهمته 
لتجديد عقد إدارة فرع األكاديمية في العاصمة أبوظبي 
،  ووعد الزعابي ببذل الجهد خالل السنة المقبلة من اجل 
تحقيق مزيدٌا من النجاح والوصول إلى األهداف المرجوة 

التي تليق باسم  ومكانة األكاديمية على مستوى الشرق 
األوسط.

كما أشاد بفريق العمل بأبو ظبي الذي يعاونه في إدارة 
شؤون مهمته  بنجاح بالعاصمة وخص منهم كل من سميح 

الميسري ، وأحمد ذو الغنا وبكافة الجهات المتعاونة 
والشركات الداعمة لمسيرة األكاديمية. 

شيماء علي
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عبدالكريم سعيد :
دورة المستوى الثاني خطوة مهمة في مشوار المدرب الناجح

زايد الجالف :

أشاد السيد / زايد الجالف  نائب رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية ومديرها العام  خالل كلمته التي ألقاها 

على المشاركين في دورة المستوى الثاني  بنجاح 
الدورة ، كما أشاد بتميز  محاورها وبحجم المشاركة 

التي ضمت مدربين ومدربات من كل الجنسيات .
كما اثني على األداء المميز للمحاضرين  الدوليين 

اللذان قادا الدورة وهما المحاضر الدولي  المخضرم 
صالح طاهر ، والمحاضر الشاب طرفة الدرويش 

احد خريجي  األكاديمية الذي يعتبر احد المكاسب 
الكبيرة التي  أضيفت لكوادر المحاضرين في 

األكاديمية 
وارجع  الجالف  نجاح دورة المستوى الثاني وكافة 
الدورات السابقة التي نظمتها األكاديمية في دبي 

إلى القيادة الحكيمة والمميزة  لألكاديمية من 
قبل سعادة العقيد   سفير االتحاد العربي عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس مجلس إدارة  األكاديمية  واحد 
أقطاب رياضة بناء األجسام على المستوى العربي

وقال : هدفنا األساسي هو تقديم مادة 
علمية  معتمدة للمدربين  والمدربات والى 

كافة المهتمين بشؤون رياضة بناء األجسام 

واللياقة البدنية على المستوى العربي .
وأضاف : غايتنا دائما التميز والوصول بالمشاركين 

إلى المستوى الذي يؤهلهم ألداء مهامهم 
التدريبية بكفاءة وتميز ، واعدا بمواصلة مشوار 

النجاح إلى أعلى مستوى ممكن يليق باسم 
األكاديمية والقائمين عليها.

تضمنت أضرار المنشطات 
والمكمالت الغذائية السليمة

يشيد بنجاح دورة المستوى الثاني 
وبحجم المشاركة بها

نظمت األكاديمية الدولية لبناء األجسام في دبي 
دورة المستوى الثاني يومي 5 ، و6 فبراير الفائت ، 

وهي إحدى المحطات المهمة التي تقرب المشاركين 
والمشاركات من الوصول المحطة النهائية وهي 
مرحلة الحصول على الماجستير في بناء األجسام .

جرت الدورة  “ عن ُبعد “ بتقنية االتصال  المرئي  
ببرنامج”  زووم “ ،  تحت إشراف سعادة العقيد عبد 

الكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية  سفير االتحاد 
العربي ، وبحضور زايد الجالف نائب الرئيس والمدير 

العام ، وتابعها كل من وليد عبدالكريم كبير 
المحاضرين مدير الشؤون الفنية باألكاديمية ، 

وجاسم اشكناني مدير الشؤون اإلدارية ، والمدرب 
محمد عبدالكريم مدير العالقات العامة ووسام 

عبدالكريم مدير الشؤون القانونية ، وحاضر بها كل من 
المحاضر الدولي صالح طاهر ، وخريج األكاديمية طرفة 

الدرويش .

طرفة الدرويش

صالح طاهر

وتضمنت دورة 
المستوى الثاني 

المحاور اآلتية :

التغذية والطاقة ، أضرار المنشطات وبدائلها،المكمالت 
الغذائية، والعناصر الغذائية والمكمل العضلي .

واعتبر  سعادة العقيد عدالكريم محمد سعيد سفير االتحاد العربي   
الدورة بداية المدرب الناجح في عالم تدريب بناء األجسام  ،  

وأشاد بتفاعل المشاركين وتجاوبهم وحرصهم على االستفادة 
القصوى من الدورة  وما تضمنته من مواضيع مهمة .

وخالل الدورة أشاد معظم المشاركين بتميز  طاقم المحاضرين 
الدوليين الذين يحاضرون في كل الدورات بكفاءة وتميز ونجاح ، 

مصرين على استكمال مسيرتهم في األكاديمية بالمشاركة في كل 
المستويات المتبقية لهم من اجل الحصول على الماجستير .

1

2

3

زايد الجالف
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حقق فريق صالة “ وورلد جيم “ للقوة البدنية ثالث 
ميداليات ثمينة خالل مشاركته في بطولة اإلمارات 

للقوة البدنية التي جرت مؤخرا في صالة البارج 
برأس الخيمة التي جرت على مدار يوم واحد 

وشهدت مشاركة واسعة من قبل نجوم 
وأبطال القوة البدنية  من الجنسين على 

مستوى الدولة من المواطنين والمقيمين .
وشارك فريق وورلد جيم في البطولة 

بثالث عناصر مواطنة  كان نصيبهم 
الفوز بأربعة ميداليات دفعة واحدة 
، حيث فاز الالعب عبدالعزيز آل علي 

بذهبية الماستر فوق 40 سنة ، وأضافت البطلة  فوزية 
الحمادي ميداليتان األولى ذهبية الماستر للسيدات ، 

والثانية فضية وزن 63 كج ، أما الالعبة البطلة فاطمة 
صالح فكان من نصيبها الفوز بذهبية الوزن المفتوح .

قاد تدريبات فريق “ وورلد جيم “ المدرب الشاب 

محمد عبدالكريم ، واشرف علية  الكابتن وسام 
عبدالكريم مدير نادي وورليد جيم ، والكابتن 

والمحاضر الدولي في بناء األجسام المهندس 
وليد عبدالكريم الذي حرص على توجيه 

الشكر  الجزيل إلى إدارة  اتحاد اإلمارات 
لناء األجسام والقوة البدنية الذي نجح في 

تنظيم البطولة .
وذكر ن البطولة استهدفت اختيار 

التشكيلة المثالية من اإلبطال لتمثيل 
المنتخبات الوطنية في البطوالت 

القارية والدولية المقبلة .
واعتبر وسام عبدالكريم، مدير النادي  إنجاز أبطال “ 
وورلد جيم”  في البطولة إنجاز مشرف يليق باسم 

وتاريخ النادي والقائمين علية من مدربين ومشرفين ، 
واعدا بمواصلة مشوار إعداد أبطال جدد في كل من 

بناء األجسام والقوة البدنية .

  IFBB أشاد العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية 
لبناء األجسام واللياقة البدنية في بي سفير االتحاد العربي 

بنجاح بطولة ) دايمون كب ( لبناء األجسام التي اختتمت قبل 
أيام بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة قياسية بلغت 750 

مشارك مثلوا اإلبطال في معظم دول العالم ، وشهدت 
حضور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي ، ونائبه المصري 

الدكتور عادل فهيم رئيس اللجنة المنظمة رئيس االتحاد 

العربي والمصري واإلفريقي وحشد كبير من رموز رياضة بناء 
األجسام على مستوى العالم .

وبارك سفير االتحاد العربي النجاح الكبير للبطولة وهنئ 
الدكتور فهيم على النجاح االستثنائي ألكبر البطوالت نجاحا 

وتميزا  .
مشيرا أن ذلك النجاح ليس بغريب على رجال االتحاد المصري 
وليست النتائج الطيبة التي حققا أبطال مصر بغريبة عليهم .

4 ميداليات حصيلة
إبطال “ وورلد جيم “

بارك لعادل فهيم النجاح 
االستثنائي للحدث

في بطولة اإلمارات 
للقوة البدنية

رئيس أكاديمية IFBB بدبي 
يشيد بنجاح بطولة دايمون بالقاهرة

المدرب محمد عبدالكريم مع الالعبة فوزية الحمادي

لقطة جماعية لفريق وورلد جيم في البطولة

لقطة تجمع عادل فهيم وعبدالكريم سعيد توضح حجم التربط والود بينهما

سانتوجا وفهيم على مسرح البطولة في القاهرة

وسام عبدالكريم

في بطولة اإلمارات 
للقوة البدنية
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تنعي أكاديمية االتحاد الدولي  IFBB   لبناء األجسام 

واللياقة البدنية بدبي البطل السابق، والمدرب، واإلعالمي 
المصري القدير “رمضان أبو حطب”، الذي وافته المنية في 
األول من مارس الجاري عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد مشوار 
حافل من العمل المهني المتنوع والمتخصص على صعيد 

رياضة بناء األجسام.
 وكان العقيد عبدالكريم سعيد سفير االتحاد العربي رئيس 

األكاديمية في دبي تقدم بخالص العزاء إلى سعادة الدكتور 
عادل فهيم النائب األول  لرئيس االتحاد الدولي ورئيس 

االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام لوفاة 
المغفور له ، كما تقدم بأحر التعازي إلى أسرة بناء األجسام 

في مصر والوطن العربي لوفاة أبو حطب .
وكان المغفور له شارك في منتصف يناير الفائت في تكريم 

وتتويج عبدالكريم سعيد بلقب سفير االتحاد العربي للتنوير 
والتعليم والثقافة في اإلسكندرية وشارك في فرحة الجميع 

بهذا اللقب .
رحم اهلل الفقيد واسكنه فسيح جناته وأن هلل وإنا إليه 

راجعون .

األكاديمية تنعي شيخ ابطال 
األجسام في مصر

) رمضان أبو حطب(...

 يعتبر البروفيسور البرازيلي اريكو كابيروتو احد ابرز واهم 
المحاضرين الدوليين في مجال التغذية الصحية على مستوى 
العالم ، فهو قامة عالية في مجاله ويحظى بتقدير كبير من 
قبل االتحاد الدولي لبناء األجسام والقوة البدنية حيث يعتبر 

احد أهم محاضريه المعتمدين في مجاله .
اريكو كابيروتو كان ضيفا ألكاديمية IFBB الدولية لبناء 

األجسام والقوة البدنية في دبي ألكثر من مرة حيث أدار 
بنجاح كبير عدد من الدورات التي نظمتها األكاديمية في كل 
من دبي وأبوظبي ، وحظت دوراته بمشاركات كبيرة من قبل 

المدربين والمدربات ، وبرضا كامل من قبل إدارة األكاديمية 

في دبي وبرضا جميع المشاركين لما يتمتع به من خبرات كبيرة 
في مجال التغذية الصحية النظيفة البعيدة من أي مكونات أو 
إضافات غير طبيعية قد تساهم في إحداث أضرار عند الرياضيين 

وبصفة خاصة أبطال ونجوم بناء األجسام واللياقة البدنية .
وكان اريكو كابيروتو ابدي إعجابه الكبير بنهج أكاديمية دبي 

الدولية وبأسلوب عمل القائمين عليها معتبرا أكاديمية دبي 
واحدة من أهم األكاديميات الرياضية على مستوى العالم 
، وأكد سعادته الكبيرة بالحضور إلى دبي والمشاركة في 
دورات األكاديمية الولية لبناء األجسام واللياقة البدنية بها 

متمنيا العودة من جديد .

اريكو كابيروتو :

يشيد بنهج 
أكاديمية دبي 

ويعتبرها األهم عالميا
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