
أبوظبي  تفوز باستضافة 
»ليلة األبطال« لبناء األجسام

فجرت اكاديمية IFBB الدولة لبناء األجسام واللياقة البدنية 
باإلمارات مفاجئة من العيار الثقيل بالفوز بحق تنظيم بطولة 
" ليلة األبطال " Night Of Champion الدولية لمحترفي بناء 

األجسام بالدولة لتقام في العاصمة أبوظبي خالل شهر 
يونيو2022/  آزار المقبل بتنظيم األكاديمية ورعاية مجلس 

أبوظبي الرياضي وعدد من اكبر الشركات والمؤسسات الوطنية..

وهو الحدث الذي اعتبره رجال ومحبي وعشاق رياضة بناء 
األجسام مكسب كبير لإلمارات وألسرة بناء األجسام على 

المستوى الدولي والعربي ، كونه ينظم ألول مره  على مستوى 
الشرق األوسط وهو الذي اعتبره الجميع مكسب كبير يضاف 

إلى سجل دولة اإلمارات والسم اكاديمية IFBB لبناء األجسام 
واللياقة البدنية برئاسة سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد .. 

2021 نوفمبر العدد الثامن عشر
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االتحاد الدولي يعلن استضافة 
أبوظبي نـسـخـة 2022 وسـط تـرحـيـب كـبـيـر

اإلمارات تفوز بحق تنظيم  بطولة »ليلة األبطال«

    أعلن سعادة رافائيل سانتوجا، رئيس االتحاد الدولي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية رسميًا، إسناد مهمة 

 »Night Of Champinos« تنظيم بطولة ليلة األبطال
إلى أكاديمية »IFBB«  الدولية  لبناء األجسام والياقة 

البدنية باإلمارات والشرق األوسط،حيث ستقام في 
العاصمة أبوظبي خالل يونيو 2022.

وبإعالن سانتوجا استضافة أبوظبي للبطولة األشهر 
في أجندة االتحاد الدولي ستكون اإلمارات أول 

دولة تستضيف هذه التظاهرة على مستوى الشرق 
األوسط.

جاء ذلك خالل اجتماع كونجرس االتحاد الدولي 
لبناء األجسام الذي عقد قبل أيام على هامش 

بطولة العالم التي استضافتها مدينة " سانتا سوزانا 
" االسبانية ، بحضور مندوبي أكثر من 200 دولة 

 IFBB على مستوى العالم تقدمهم وفد اكاديمية
باإلمارات برئاسة سعادة العقيد عبدالكريم محمد 

سعيد رئيس األكاديمية سفير االتحاد العربي ، 
واألعضاء المهندس  والحكم الدولي وليد عبدالكريم  

مدير الشؤون الفنية كبير المحاضرين ، والحكم الدولي 
جاسم اشكناني مدير الشؤون اإلدارية ، والبطل 

والمدرب محمد عبدالكريم مدير العالقات العامة ، 
وبحضور الوفد الرسمي التحاد اإلمارات لبناء األجسام 

برئاسة الشيخ عبداهلل الشرقي ,ونائبه علي بن حيدر ، 
والوفد اإلداري والفني المرافق لمنتخب الدولة.

فرحة كبيرة

حظي خبر إعالن استضافة اإلمارات لهذا الحدث 
العالمي الكبير، بترحيب بالغ من أعضاء الجمعية 

العمومية الذين حرصوا على تهنئة  سعادة العقيد 
/ عبدالكريم سعيد رئيس األكاديمية، وأعضاء وفد 

األكاديمية التي اسند إليها مهمة تنظيم الحدث.

شكر على الثقة

 IFBB تقدم  سعادة عبدالكريم سعيد  رئيس اكاديمية
باإلمارات والشرق األوسط  بجزيل الشكر إلى رئيس 
االتحاد الدولي وأعضاء االتحاد الدولي على الثقة 

الغالية  بتنظيم البطولة باإلمارات ، التي تعتبر إحدى 
أهم بطوالت المحترفين التي ينظمها االتحاد الدولي  

على مستوى  ، ووعد بنسخة استثنائية تليق باسم 
ومكانة دولة اإلمارات .

سانتوجا يعلن استضافة أبو ظبي لليلة األبطال. تهنئة جماعية لعبدالكريم سعيد من قبل  عبداهلل الشرقي وسنتوجا وفهيم

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 23
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عبدالكريم سعيد في لقطة جماعية مع ممثلي الدول االعضاء في عمومية االتحاد الدولي

وجه سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
اكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة 
البدنية سفير االتحاد العربي الشكر الجزيل إلى 
الشيخ عبداهلل بن حمد بن سيف الشرقي رئيس 

اتحاد اإلمارات لبناء األجسام واللياقة البدنية على 
دعمه الكبير لمسيرة اكاديمية IFBB باإلمارات 

والشرق األوسط .
      وقال : بالنيابة عن أسرة األكاديمية ، نشكر  
الشيخ عبداهلل الشرقي  على جهوده المخلصة 

في خدمة رياضة بناء األجسام والقوة البدنية على 
مستوى دولة اإلمارات.

كما شكر دعم سموه  لملف األكاديمية  في 
استضافة بطولة ليلة األبطال ، وتسهيل مهمتها 

في الفوز بحق استضافة الحدث الذي سيقام ألول 
مرة  على مستوى الشرق األوسط .

كما شكره على تهنئته  وعلى تقديره لفوز 
األكاديمية  بجائزة أفضل اكاديمية على مستوى 

العام في عام 2021  شاكرا دعمه  لقطاع اللعبة 
على مستوى الدولة . 

عبداهلل الشرقي

عبدالكريم سعيد : 
انتظروا نسخة إستثنائية تليق باسم ومكانة الدولة

األكاديمية تشكر 
عبداهلل الشرقي 

على جهوده

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 45
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 شهدت عمومية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية خالل اجتماعها األخير الذي عقد  في مدينة سانت 

سوزانا االسبانية ، إعالن     فوز اكاديمية IFBB بدبي  بلقب 
العام كأفضل اكاديمية على مستوى العالم .

أعلن ذلك رسميا / رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي لبناء 
األجسام  واللياقة البدنية  بحضور ممثلي أكثر من 200 
دولة شاركوا في فعاليات الكونجرس السنوي لالتحاد 

الدولي .
وقام سانتوجا بدعوة سعادة العقيد   عبدالكريم سعيد رئيس 

اكاديمية اإلمارات والشرق األوسط للصعود على مسرح 
الجمعية العمومية وقام بتكريمه رسميا بلقب العام .

وأكد أن فوز اكاديمية دبي بلقب العام لم يأتي من فراغ 
بل وراءه جهد كبير من قبل رئيس األكاديمية وأعضاء مجلس 

إدارتها  وكافة العاملين باألكاديمية والمنتسبين إليها .
واشار ان هذا التميز ليس بجديد على اكاديمية دبي فقد 

سبق لها ان فازت بنفس اللقب قبل عامين .
وشهد  إعالن وتتويج سعادة عبدالكريم سعيد بلقب العام  

تصفيق وترحيب  كبير من أعضاء عمومية االتحاد الدولي، 
كما انهالت التهاني والتبريكات على  أعضاء وفد األكاديمية 
كتقدير لهم على النجاح الذي  حققته األكاديمية في مجال 
صقل وتدريب وتأهيل المدربين وجميع المنتسبين إلى رياضة 

بناء األجسام  على مستوى الشرق األوسط .

اكاديمية IFBB بدبي تفوز بلقب العام  كأفضل اكاديمية على مستوى العالم
نـجـاح اسـتـثـنـائـي وفـوز مـسـتـحـق 

عبدالكريم سعيد يتوسط وفد األكاديمية 
خالل عمومية االتحاد الدولي

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 67
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أضاف الدكتور عادل فهيم النائب األول لرئيس 
االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية 
رئيس  االتحاد المصري  والعربي  واإلفريقي 

لبناء األجسام انجازين جديدين إلى مجمل انجازاته 
الدولية التي حققها على مدار تاريخه الزاخر 

بالنجاحات واالنجازات. 
حيث قام  رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام 

رفائيل سانتوجا بإهدائه القالدة الذهبية  تقديرا له 

ولجهوده المخلصة في إثراء  رياضة بناء األجسام  
محليا وعربيا ودوليا .

 كما منح الدكتور فهيم أيضا خالل نفس الحدث  
لقب أفضل إداري  مجال اللعبة على مستوى 

العالم للمرة ال15 ، وهو انجاز جديد يكتب في 
سجل وتاريخ رياضة بناء األجسام وإضافة وتميز 

جديدين يسجالن باسم الدكتور عادل فهيم ، وباسم 
الرياضة المصرية والعربية واألفريقية .

عادل فهيم  يواصل حصد انجازاته الدولية بالفوز
بالقالدة الذهبية ولقب أفضل إداري على مستوى العالم

مورشيو : انتظرونا رجل من ذهب
في دبي قريبا

أشاد البروفيسور مورشيو  رئيس االتحاد البرازيلي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية عضو لجنة المنشطات باالتحاد 

الدولي  بنجاحات اكاديمية اإلمارات التي تعتبر واحدة من 
أهم األكاديميات في بناء األجسام على مستوى العالم .

وصرح  لإلعالم الدولي خالل تواجده خالل منافسات بطولة 
العالم األخيرة باسبانيا  ان األكاديمية استحقت الفوز بلقب 
أفضل اكاديمية على مستوى العالم للمرة الثانية  لتميزها 

في أداء مهمتها بفضل اإلدارة المميزة بقيادة سعادة العقيد 
عبدالكريم محمد سعيد .

وذكر افتخر دوما باالشتراك في دورات األكاديمية التي 
أتشرف بان أكون احد محاضريها ، على وعد بالتواجد مجددا 
في دبي خالل شهر فبراير المقبل لتقديم دورة مهمة في  

أسس تدريب علم تدريب عضالت البطن .

مورشيو

 يذكر ان  على القالدة الذهبية  التي 
فاز بها الدكتور فهيم  قبل ايام في 

اسبانيا  هي  الثانية في سجله ، وهي 
جائزة مخصصة من ِقبل االتحاد الدولي 

لُتقدم فقط للملوك ورؤساء الدول 
، وهذا ما يستحقه الدكتور فهيم 

وتستحقه رياضة بناء األجسام العربية 
ممثلة في شخصه.

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 1011 األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية
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سانتوجا يحتفي برموز اللعبة 
ووفــد اكـاديمـيــة اإلمـارات احتفالية خاصة بجائزة التميز

أقام سعادة / رفائيل سانتوجا رئيس 
االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية حفل عشاء على شرف سعادة 

العقيد عبدالكريم سعيد رئيس اكاديمية 
IFBB اإلمارات والشرق األوسط ، 

وعدد من كبار ضيوف االتحاد الدولي 
وأعضاء مجلس  إدارته في مقدمتهم 

الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي رئيس االتحاد العربي والمصري 
واإلفريقي ، وعدد من رموز رياضة بناء 

األجسام على المستوى العالمي .
أقيم الحفل تقديرا لرموز اللعبة والدور 

الكبير والمهم الذي قوم به أعضاء 
االتحاد الدولي ومسؤولي األكاديميات 
على مستوى العالم ، وتقديرا لنجاحات 
اكاديمية IFBB اإلمارات وما تقوم به 

من دور مهم في تدريب وتأهيل وصقل 
المدربين وجميع المنتسبين إلى رياضة 

بناء األجسام على مستوى الشرق 
األوسط .

احتفلت  إدارة اكاديمية IFBB الدولية لبناء 
األجسام واللياقة البدنية في مقرها الرئيسي 

في دبي بفوز األكاديمية بجائزة االتحاد الدولي 
المخصصة ألفضل اكاديمية على مستوى العالم 

من حيث األداء المتميز وعدد الدورات التي نظمت 
على مدار عام 2021 .

يذكر أن الفوز بجائزة أفضل اكاديمية على مستوى 
العالم ، ليس اللقب األول لألكاديمية بل سبق لها 

الفوز بنفس الجائزة قبل عامين وهو دليل  على 
التميز والتطور والمحافظة على النجاح بفضل 

اإلدارة المميزة من قبل سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس األكاديمية  سفير االتحاد العربي 

،وزمالءه أعضاء مجلس اإلدارة وكافة األطقم 
الفنية واإلدارية .

وخالل الحفل قام سعادة العقيد بتقديم الجائزة 
إلى المهندس الكابتن وليد عبدالكريم الحكم 

الدولي وكبير المحاضرين تقديرا لجهوده ولدوره 
المهم في النجاح المتواصل لألكاديمية  ، متمنيا 
مزيدا من  النجاح والمحافظة على األداء المتميز 

لألكاديمية من اجل الفوز بمزيد من الجوائز . 

لقطة جماعية خالل الحفل تجمع رئيس االتحاد ونائبة وعبدالكريم سعيد

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 1213
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سانتوجا يشيد باألداء التحكيمي 
لوليد عبدالكريم وجاسم اشكناني  رقم قياسي 

من المشاركين والدول

في مونديال سانتا سوزانا

أشاد رافائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية باألداء  المتميز للحكمين 

الدوليين وليد عبدالكريم كبير المحاضرين بأكاديمية 
IFBB باإلمارات والشرق األوسط مدير الشؤون الفنية 

باألكاديمية ، والحكم الدولي جاسم اشكناني مدير 
الشؤون اإلدارية .

وكان الحكمان الدوليان وليد عبدالكريم وجاسم 
اشكناني رشحا من قبل لجنة الحكام باتحاد اإلمارات 

لالشتراك في إدارة منافسات بطولة العالم بجنب 
زميلهم الدولي محمد سالم عيسى .

وبجانب مشاركة وليد واشكناني في البطولة 
كحكمين  دوليين كانا ضمن الوفد الرسمي ألكاديمية 
IFBB باإلمارات الذي شارك في الحدث بهدف الدعوة 
الستضافة اإلمارات لبطولة ليلة األبطال ، والمشاركة 

في فرحة فوز األكاديمية بلقب العام كأفضل 
اكاديمية على مستوى العالم .

 شهدت مدينة سانتا سوزانا 
الساحلية االسبانية الجميلة 

اكبر تجمع من أبطال ونجوم 
بناء األجسام على مستوى 

العالم ، حيث شارك في 
بطولة العالم التي جمعت 
كل الفئات  2200 العب ،  

مثلوا 104 دولة  في اقوي 
بطولة أقيمت في تاريخ 

بطوالت العالم .
وبجانب المنافسات الحامية 

والساخنة التي شهدتها 
البطولة شهدت مشاركة وفد 
اكاديمية IFBB لبناء األجسام 

في دبي والشرق األوسط 
برئاسة سعادة العقيد 

عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
مجلس اإلدارة .

 وشهد الحدث أيضا إسناد 
مهمة تنظيم بطولة ليلة 

األبطال للمحترفين إلى 
العاصمة أبوظبي ، وشهدت 

تتويج األكاديمية بلقب 
العام كأفضل اكاديمية على 

مستوى العالم .
 وعلى مدار أيام منافسات 

البطولة قام سعادة العقيد 
عبدالكريم سعيد بتكريم عدد 
من أبطالها أصحاب المراكز 

األولى .

سانتوجا يتوسط جاسم ووليد

عبدالكريم سعيد شارك في تكريم األبطال
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محمد عبدالكريم : نجاحات األكاديمية وسام عبدالكريم: انجازات تسجل في تاريخ بناء األجسام
سهلت فوز اإلمارات باستضافة بطولة ليلة اإلبطال

راشد الزعابي: جهود مقدرة للرئيس واالعضاء 

قال الكابتن وسام عبدالكريم  عضو مجلس إدارة األكاديمية مدير 
الشؤون القانونية  ان بعثة األكاديمية عادت من  اسبانيا بمجموعة 

من المكاسب التي تستحقها ، أهمها كسب حق تنظيم بطولة 
ليلة األبطال لتنظم بالعاصمة أبوظبي خالل 2022 ، والفوز بلقب 

أفضل اكاديمية على مستوى العالم خالل 2021 .
وارجع ذلك للنجاحات العديدة للسمعة الطيبة التي تحظى بها 

األكاديمية  على مستوى الشرق األوسط ، وقال ان قيادة سعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية ، وخبرته الطويلة 

وعالقاته الطيبة وااليجابية مع رجال رياضة بناء األجسام محليا 
وعربيا ودوليا  سهل من مهمة األكاديمية في تحقيق الفوز بهذة 

االنجازات التي تسجل في تاريخ اللعبة.

أكد الكابتن محمد عبدالكريم عضو مجلس إدارة 
األكاديمية مدير العالقات العامة واحد أعضاء  

الوفد الرسمي لألكاديمية  خالل تواجدها األخير 
في اسبانيا إن األكاديمية نجحت في تحقيق 

العديد من المكاسب المهمة من خالل القائمين 
عليها في كونجرس االتحاد الدولي.

واشار ان انجازات ونجاحات األكاديمية التي 
تحققت على مدار السنوات األخيرة بقيادة 

سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد سهل من 

مهمة األكاديمية في تحقيق الفوز بلقب العام 
كأفضل اكاديمية على مستوى العالم للمرة 

الثانية ، وفوزها بحق استضافة وتنظيم بطولة " 
ليلة األبطال" إحدى أهم وأقوى البطوالت على 

مستوى العالم .
وأكد ان هذة النجاحات وهذة المكاسب سوف 

تزيد من حماس القائمين على األكاديمية لمواصلة 
النجاح وإضافة ألقاب ومكاسب جديدة خالل 

السنوات المقبلة.

     أكد راشد الزعابي عضو مجلس إدارة األكاديمية ومسؤول 
منطقة أبوظبي سعادته الكبيرة بالنجاحات التي حققتها 

األكاديمية مؤخرا ، واعتبر الفوز بلقب أفضل اكاديمية على 
مستوى العالم للمرة الثانية والفوز بحقوق تنظيم بطولة ليلة 

األبطال في العاصمة أبوظبي مكاسب جديدة تضاف إلى مجمل 
المكاسب التي حققتها األكاديمية على مدار السنوات الماضية .

وارجع ذلك للنجاحات العديدة وللسمعة الطيبة التي تحظى 
بها األكاديمية  على جميع المستويات  ، وقال ان قيادة سعادة 

العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية ، وخبرته الطويلة 
وعالقاته الطيبة وااليجابية مع رجال رياضة بناء األجسام محليا 

وعربيا ودوليا  سهل من مهمة األكاديمية في تحقيق هذة 
المكاسب الغير مسبوقة ألي من األكاديميات األخرى المنتشرة 

على مستوى العالم .
وتوقع راشد الزعابي ان تشهد الفترة المقبلة من عمر األكاديمية 
مزيدا من النجاح والتطور بفضل جهد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

وبدعم رئيس ونائب ريس االتحاد الدولي.
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I الدولية  لبناء األجسام IFBB نظمت  أكاديمية
واللياقة البدنية  في مقرها بدبي احتفالية  يوم 

العلم اإلماراتي ، وذلك  ضمن احتفاالت 
الدولة بهذا اليوم الغالي والعزيز 

على كل المواطنين والمقيمين في 
الدولة.. 

وبهذة المناسبة الغالية والمهمة 
رفع سعادة  العقيد / عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس مجلس إدارة 

األكاديمية  سفير االتحاد العربي، وكافة أعضاء 
المجلس التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة "حفظه اهلل  " ، 
وإلى أخيه  صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي  " رعاه اهلل "  ، وإلى شيوخ اإلمارات  
أعضاء المجلس األعلى الحاكم ، والى   شعب 

اإلمارات بمناسبة هذا اليوم  الغالي والعزيز.  
وهو يوم " العلم اإلمارات " ..

اكاديمية IFBB باإلمارات تحتفل بيوم العلم
تحت شعار »ارفعه عاليا ليبقى شامخا«

اشراف:
وليد عبدالكريم

تحرير وإعداد:
حسن الخميس

إخراج وتنفيذ:
إبراهيم نبيل
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