
رفائيل سانتوجا وعبدالكريم سعيد
يوقعان عقد تنظيم “ليلة األبطال“

شهد مقر أكاديمية IFBB  الدولية لبناء األجسام  واللياقة البدنية 
في دبي  مراسم توقيع عقد تنظيم بطولة “ ليلة األبطال “ لبناء 

األجسام  والفيزيك والكالسيك للهواة والمحترفين ، وبطولة 
تحدي اللياقة البدنية التي تقام ألول مرة في اإلمارات والشرق 

األوسط المقرر إقامتها في العاصمة أبوظبي في الفترة من 
9إلى 12 مارس 2023 المقبل.

مثل االتحاد الدولي  لبناء األجسام واللياقة البدنية  IFBB خالل 
مراسم التوقيع  سعادة الدكتور / رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد 

الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية،  ومثل الجهة المنظمة  
سعادة العقيد/ عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية بدبي والشرق األوسط، 

بحضور  اعضاء مجلس إدارة األكاديمية .
وأعقب مراسم التوقيع اجتماع مهم  ومطول لمجلس إدارة 

األكاديمية ترأسه سعادة رئيس االتحاد الدولي،  وتخلله مناقشة 
كافة التقارير الخاصة بخط سير األكاديمية، إلى جانب اعتماد 

تفاصيل ص 2 ، 3  دورات المرحلة المقبلة ... 

2022 أكتوبر 27العدد



حرص سعادة / رافائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية IFBB  خالل تواجده 
في دبي على زيارة مقر أكاديمية االتحاد الدولي 

لبناء األجسام واللياقة البدنية  IFBB؛ حيث تفقد مقر 
األكاديمية، وعقد اجتماعًا مع سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية في اإلمارات والشرق األوسط، 

بحضور  المهندس/ وليد عبدالكريم المدير العام وكبير 
المحاضرين باألكاديمية، وكافة أعضاء مجلس اإلدارة .

تخلل االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة 
المرتبطة بنشاط األكاديمية خالل الفترة األخيرة، كما 

استعرض سعادته كافة التقارير  الخاصة باألكاديمية، كما 
تم اعتماد برنامج الدورات المقبلة.

في الختام، أكد سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية سعادته الكبيرة 
بتواجد الدكتور / سانتوحا رئيس االتحاد الدولي لبناء 

األجسام قي مقر األكاديمية بدبي معتبرًا دعمه الكبير 

لألكاديمية والقائمين عليها في دبي وراء كل النجاحات 
التي حققتها األكاديمية، ووعد  ببذل مزيد من الجهد 

خالل السنوات المقبلة.
وفي الوقت ذاته أكد رئيس االتحاد الدولي لبناء 

األجسام واللياقة البدنية الدكتور رفائيل سانتوجا سعادته 
  IFBB  الكبيرة  أيضًا بالنجاحات المتواصلة ألكاديمية

رئيس االتحاد الدولي يشيد باألداء المتميز ألكاديمية IFBB بدبي
سانتوجا وعبدالكريم سعيد يوقعان عقد تنظيم بطولة ليلة األبطال 

بدبي، واعتبرها من أنجح األكاديميات التابعة لالتحاد 
الدولي على مستوى العالم.

من جانب آخر شهد اللقاء مراسم توقيع عقد إسناد 
تنظيم بطولة ليلة األبطال لبناء األجسام والفيزيك 

والكالسيك للهواة والمحترفين ، وبطولة تحدي اللياقة 
المقرر تنظيمها في العاصمة أبوظبي   في الفترة من 

9 وحتى 12 مارس من العام المقبل ) 2023 ( إلى 
أكاديمية IFBB  بدبي.

مثل االتحاد الدولي خالل مراسم التوقيع سعادة/ رفائيل 
سانتوجا رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 

البدنية،  ومثل الجهة المنظمة سعادة العقيد/ عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية بدبي والشرق األوسط .

 وشهد مراسم التوقيع المهندس/ وليد عبدالكريم مدير 
عام األكاديمية وكبير المحاضرين، والدكتور وسام 
عبدالكريم مدير الشؤون القانونية، والكابتن محمد 

عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية، وكافة أعضاء المجلس. 
وفي ختام مراسم التوقيع بارك سانتوحا إسناد مهمة 

تنظيم  بطولة ليلة األبطال للمحترفين والهواة  إلى 
إدارة األكاديمية بدبي، مؤكدًا ثقته وثقة االتحاد 

الدولي في مقدرتهم على تنظيم نسخة استثنائية  تليق 
باسم البطولة ومكانة وقيمة العاصمة أبوظبي كجهة 

مستضيفة ..
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شهد مقر  أكاديمية االتحاد الدولي IFBB لبناء األجسام 
واللياقة البدنية بمنطقة أم الرمول بدبي، مراسم توقيع 
اتفاقية التعاون والشراكة  بين إدارة األكاديمية ونادي 

بووست الرياضي برأس الخيمة.
شارك في مراسم التوقيع سعادة/ العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية ، سفير 

االتحاد العربي لبناء األجسام للتنوير والثقافة والتعليم 
ممثاًل عن األكاديمية، ورافقه المهندس / وليد عبدالكريم 

مدير عام األكاديمية وكبير المحاضرين، والكابتن محمد 
عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية، فيما مثل  نادي 
بووست سعادة/أحمد الدباني رئيس مجلس إدارة 

النادي، وعدد من مسؤولي النادي .

أكاديمية IFBB توقع اتفاقية تعاون مع نادي بووست برأس الخيمة 
بهدف خلق جيل واعد من المدربين األكفاء 

تضمنت بنود االتفاقية قيام األكاديمية بإسناد مهمة 
تنظيم واستضافة دورات األكاديمية بإمارة رأس الخيمة 

إلى نادي بووست الرياضي، لما يتضمنه من إمكانات 
وقدرات، ولما يمتلكه من كفاءات إدارية على مستوى 

عاٍل من الكفاءة والقدرة على نجاح أي حدث .
كما يعد النادي نقطة تمركز لعدد كبير من المدربين 

والمدربات والمهتمين برياضة بناء األجسام واللياقة 
البدنية على مستوى اإلمارة بشكل خاص، والمنطقة 

الشرقية بشكل عام .
وكانت إدارة األكاديمية بقيادة سعادة /العقيد 

عبدالكريم محمد سعيد وعدت برصد كل اإلمكانات الفنية 
واإلدارية المتاحة لنجاح نادي بووست في مهمته .

لقطة جماعية لمسؤولي األكاديمية والنادي

عبدالكريم سعيد وأحمد الدباني يوقعان على االتفاقية

أكد سعادة/ العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية 

IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة 
البدنية، سعادته الكبيرة باتفاقية  
الشراكة مع نادي بووست برأس 

الخيمة، وعدها خطوة مهمة ذات 
مردود فني كبير على قطاع المدربين 

بشكل خاص، وعلى مستوى رياضة 
بناء األجسام بشكل عام؛ وذلك 

من خالل صقل قدراتهم التدريبية، 
وتأهيلهم من خالل برامج االتحاد 

الدولي.

أشار / أحمد الدباني رئيس نادي 
بووست الرياضي برأس الخيمة إلى أن 
دورات األكاديمية برأس الخيمة يتوقع 
لها أن تشهد  إقبااًل كبيرًا من قبل أسرة 
بناء األجسام ليس من داخل إمارة رأس 

الخيمة فقط؛ بل من مختلف إمارات 
الدولة ودول الخليج العربي. 

وحرص على توجيه الشكر الجزيل 
إلى إدارة األكاديمية برئاسة العقيد/ 

عبدالكريم محمد سعيد، لدعمها الكبير 
وحرصها على نجاح دور األكاديمية 

بفرعها الجديد برأس الخيمة.

دعم األكاديمية لنادي بووست شراكة إيجابية 
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ختام مميز ومشاركة كبيرة لدورة المستوى الثالث

اختتمت بنجاح كبير فعاليات دورة المستوى الثالث 
التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام 
واللياقة البدنية باإلمارات والشرق األوسط حضوريًا 

في فندق ستي سيزنز في دبي.  
جرت الدورة على مدار يومين، وجمعت عددًا كبيرًا 
ومهمًا من المدربين والمدربات من الذين يحرصون 
على المشاركة في الدورات المباشرة التي تنظم 

بشكل حضوري داخل القاعات أكثر من الدورات 
التي تنظم )عن ُبعد(

وضمت الدورة التي جرت بحضور وإشراف سعادة 
العقيد/ عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية 

 IFBB االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية
في اإلمارات والشرق األوسط، سفير االتحاد العربي 

لبناء األجسام، عددًا كبيرًا من المشاركين من داخل 
الدولة وخارجها،  وقادها الطاقم المميز الذي ضم 
المهندس/ وليد عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير 

عام األكاديمية، والرائد سلطان العتبي، إلى جانب 
فادي العطاري مدرب دعم حياة في خدمات 

إسعاف دبي الذي قدم محاضرة عن اإلسعافات 
األولية واإلصابات الشائعة وكيفية التعامل معها..

وكانت دورة المستوى الثالث التي تعد ختام 
المرحلة التأسيسية للمدربين الدوليين تضمنت 

عبدالكريم سعيد يشيد بنجاح الدورة وبحماس المشاركين ورغبتهم في التميز

مجموعة من المحاور المهمة؛ منها تصميم  وعمل 
برنامج اإلحماء والتمدد، حلقات ومراحل التدريب، 

األنماط الجسدية، وأساليب ومبادئ التدريب.
وشهدت الدورة حضور عدد من رموز الرياضة 

والمسؤولين والرياضيين، منهم السيد/ أحمد خلف 
ممثل أكاديمية العلوم البحرية في اإلسكندرية، 
والسيد / راشد الزعابي مسؤول األكاديمية في 

العاصمة أبوظبي، إلى جانب أعضاء مجلس اإلدارة 
وممثلي بعض األندية والصاالت الرياضية .

اختتمت الدورة بكلمة إشادة من قبل سعادة 
العقيد/ عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة 

األكاديمية سفير االتحاد العربي لبناء األجسام، أكد 
خاللها تقديره الكبير لجميع المشاركين، لحرصهم  

الشديد على االشتراك في دورات األكاديمية، 
كونها األكاديمية الوحيدة المعتمدة دوليًا في 

أكثر من 203 دول على مستوى العالم .
 ورحب سعادته بضيوف الشرف في الدورة، وفي 

مقدمتهم السيد /أحمد خلف الذي تم تكريمه 
تقديرًا لجهوده، كما قام بتكريم عدد كبير من 

الخريجين والجهات المتعاونة، إلى جانب تكريم عدد 
من أعضاء الطاقم اإلداري باألكاديمية، لدورهم 

المهم  في نجاح كل الدورات.
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افتتح سعادة العقيد /عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية، دورة المستوى الثالث التي 
شهدت مجموعة من الفعاليات المميزة إلى 

جانب شرح برنامج الدورة من قبل الثنائي الدولي 
المميز المهندس/ وليد عبدالكريم كبير المحاضرين 

ومدير عام األكاديمية، والرائد/ سلطان العتبي.  
كما شهد الدورة العديد من الخريجين والضيوف 

وممثلي الجهات الداعمة والمتعاونة والكادر 

بانوراما دورة المستوى الثالث 

اإلداري في األكاديمية .
فيما تجاوب جميع المشاركين في دورة 

المستوى الثالث خالل االختبار النهائي في 
الدورة الذي جرى تحت إشراف المهندس وليد 
عبدالكريم كبير المحاضرين الدوليين مدير عام 

األكاديمية، وكافة اعضاء مجلس  اإلدارة، ولم 
تخرج أسئلة االختبار عن منهج وبرنامج الدورة، 

والذي اجتاز خالله معظم المشاركين نسبة النجاح 
المطلوبة.
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شراكة إستراتيجية وتعاون دائم
بين أكاديمية  IFBB وخدمات إسعاف دبي 

في إطار التعاون والشراكة االستراتيجية الدائمة 
بين أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 

واللياقة البدنية IFBB وخدمات إسعاف دبي ، 
قامت  خدمات إسعاف دبي مؤخرًا بالمشاركة  
اإليجابية في فعاليات دورة المستوى الثالث،  
وذلك في إطار التعاون اإليجابي والمثمر بين 

أكاديمية IFBB إسعاف دبي .
وبهذة المناسبة حرصت إدارة األكاديمية برئاسة 

سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 

أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية سفير االتحاد العربي للتنوير والثقافة 

والتعليم على توجيه الشكر الجزيل إلى خدمات  
إسعاف دبي على تعاونها الدائم والمشاركة 

اإليجابية التي قام  خاللها السيد / فادي العطاري 
مدرب دعم حياة بخدمات إسعاف دبي، بتقديم 

محاضرة مهمة عن اإلسعافات األولية واإلصابات 
الشائعة ضمن برنامج الدورة التي شهدت مشاركة 

كبيرة ونجاحًا تنظيميًا مميزًا ..

أكاديمية IFBB تحتفي بابن اإلسكندرية 
أحمـد خلـف تقـديـرًا لتـاريخـه ومكـانتـه

احتفت إدارة أكاديمية االتحاد الدولي IFBB لبناء األجسام 
واللياقة البدنية باإلمارات والشرق األوسط بتواجد الكابتن 

أحمد خلف ابن اإلسكندرية وممثل األكاديمية العربية 
للعلوم البحرية في اإلمارات حيث تابع وشارك في 

فعاليات دورة المستوى الثالث التي جرت حضوريًا مؤخرًا 
في دبي .

ويعتبر الكابتن أحمد خلف الصديق الصدوق لسعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد ، ومن أكثر الداعمين 

لمسيرة ونجاحات األكاديمية في مصر والوطن العربي ..
وخالل تواجده في دبي استحق الكابتن أحمد خلف 
التقدير والتكريم من قبل إدارة األكاديمية حيث تم 

إهداؤه درع األكاديمية.
ومن جانبه حرص الكابتن أحمد خلف على تكريم إدارة 

األكاديمية وتحديدا المهندس وليد عبدالكريم مدير عام 
األكاديمية وكبير المحاضرين ، كما شارك في تكريم 

العديد من الخريجين والمتعاونين الذين تم تكريمهم في 
ختام الحدث .

وفي الختام حرص ضيف األكاديمية على اإلشادة 
بمستوى دورات األكاديمية وتميز طاقم المحاضرين 

الدولي المشارك في قيادة الدورة ، واعتبر اإلدارة المميزة 
والتاريخ الكبير لسعادة رئيس األكاديمية في مجال بناء 

األجسام واللياقة البدنية وراء النجاحات والسمعة الطيبة 

لألكاديمية على مستوى الشرق األوسط باكملة ، متوقعا 
مزيدا من النجاح خالل المرحلة المقبلة .

وكان سعادة رئيس األكاديمية ومديرها العام اجتمع 
مع الكابتن أحمد خلف حيث بحثوا سبل تعاون أكاديمية 
IFBB مع األكاديمية العربية للعلوم البحرية  وذلك من 

خالل تقديم دورات لطلبة األكاديمية المهتمين برياضة بناء 
االجسام واللياقة البدنية بهدف تأهيل المشاركين وصقل 

قدراتهم التدريبية ..
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علي المرزوقي: أكاديمية IFBB هي
المكان األفضل للمدربين الباحثين عن التميز

أكد المدرب الدولي علي المرزوقي خريج الماجستير 
من أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 

البدنية IFBB، بعد تسلمه شهادة الماجستير من 
قبل سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
األكاديمية خالل مراسم التكريم التي جرت في 

اليوم الختامي لدورة المستوى الثالث، تقديره الكبير 
إلدارة األكاديمية وطاقم المحاضرين الدوليين بقيادة 

المهندس/ وليد عبدالكريم كبير المحاضرين .
 IFBB وأضاف: كلي سعادة بانتمائي إلى أكاديمية

وبحصولي على شهادة الماجستير التي أسهمت 
في تأهيلي ووصولي إلى المرتبة التي يتمناها كل 
مدرب يبحث عن التميز في مجال رياضة بناء األجسام 

واللياقة البدنية. 
وناشد الكابتن علي المرزوقي جميع المدربين وجميع 

المنتمين إلى رياضة بناء األجسام على مستوى 
الشرق األوسط  بضرورة االنضمام إلى دورات 

األكاديمية، كونها المكان األنسب للتزود بالعلم، 
وكسب الخبرة في مجال اللعبة، ولكونها المكان 

الدولي الوحيد المعترف به في أكثر من 203 دول 
على مستوى العالم .

الجدير بالذكر أن المدرب الدولي علي المرزوقي 
هو الخريج رقم 28 في سجل خريجي الماجستير من 

أكاديمية االتحاد الدولي IFBB باإلمارات والشرق 
األوسط.

يظن البعض أن الكارديو 
قد يسهم في تقليل حجم  

العضالت، لكن العكس 
هو الصحيح، ألن الكارديو 
يسهم في تحقيق الكثير 

من المميزات لالعبي بناء 
األجسام بصفة خاصة، 

ولممارسي الرياضة بصفة 
عامة، منها على سبيل المثال وليس الحصر:

 1ـ زيادة الحجم العضلي عن طريق عمل 656 عضلة 
الموجودة  في جسم  اإلنسان، مما يؤدي إلى تدفق 

الدم بقوة وبشكل انسيابي، ويسهم في توسيع األوعية 
الدموية ليصل في النهاية إلى كافة عضالت الجسم.

2ـ يسهم في زيادة سعة الرئتين باألوكسجين لتوصيله 
إلى العضالت مما يؤدي إلى انتعاش العضالت 

واستشفائها وكبر حجمها.
3ـ زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم، والتي 

تسهم في تسهيل وصول الدم إلى جميع عضالت 
الجسم، ومن المعروف أن عدد الكرات الحمراء في جسم 

اإلنسان يصل عددها من 4 إلى 6 ماليين، ويزيد عددها 
بممارسة النشاط الرياضي وباألخص الكارديو.

4ـ يسهم في زيادة هرمون التيستيرون والذي يعمل على 
بناء األنسجة والخاليا العضلية.

5ـ زيادة عدد كرات الدم البيضاء والتي يصل عددها من 
4000 إلى 12000 كرة، وهي تحمي جهاز المناعة 

ويزيد عددها بممارسة النشاط الرياضي وباألخص 
الكارديو.

6ـ الكارديو يرفع كفاءة األجهزة الداخلية للجسم مثل 
الكبد والكلى والبنكرياس والقلب والرئتين.

7ـ كما يسهم الكارديو  في عملية حرق الدهون بالجسم.

رأي فني : 
أهمية الكارديو 

لالعبي بناء األجسام

الدكتور/  سعيد عثمان 
خبير التدريب والمحاضر الدولي 

كشـــف الســـيد/ راشـــد الزعابـــي مديـــر فـــرع األكاديميـــة 
فـــي العاصمـــة أبوظبـــي مديـــر بطولـــة ليلـــة األبطـــال لبنـــاء 
األجســـام للمحترفيـــن والهـــواة التـــي تنظمهـــا األكاديميـــة 
ـــل  ـــل العـــام المقب ـــة مجلـــس أبوظبـــي الرياضـــي أوائ برعاي
ــد/  ــعادة العقيـ ــة سـ ــة برئاسـ ــة المنظمـ 2023 أن اللجنـ
عبدالكريـــم محمـــد ســـعيد رئيـــس مجلـــس إدارة األكاديميـــة 
ســـفير االتحـــاد العربـــي لبنـــاء األجســـام تواصـــل التحضيـــرات 
لضمان النجاح الذي يليق باســـم دولة اإلمارات مســـتضيفة 
الحـــدث ، والـــذي يتناســـب مـــع اســـم وتاريـــخ البطولـــة ومـــا 
تضمـــه مـــن أبطـــال لهـــم مكانتهـــم وتاريخهـــم  الكبيـــر فـــي 

مجـــال اللعبـــة .
ـــة رصـــدت كل  ـــا المنظمـــة للبطول ـــة العلي وأكـــد أن اللجن
اإلمكانيـــات المطلوبة لخروج الحدث بالشـــكل المطلوب، 
وقـــال إن ســـعادة العقيـــد/ عبدالكريـــم محمـــد ســـعيد على 
تواصـــل دائـــم مـــع ســـعادة رفائيـــل ســـانتوجا رئيـــس االتحاد 
الدولـــي، للوقـــوف علـــى كافـــة التجهيـــزات والتســـهيالت 

الالزمـــة الخاصـــة بتنظيـــم التظاهـــرة.
وحرص الســـيد / راشـــد الزعابي على توجيه الشـــكر الجزيل 
ـــس  ـــام لمجل ـــن الع ـــي األمي ـــارف العوان ـــعادة/ ع ـــى س إل
أبوظبـــي الرياضـــي على دعمـــه الكبير ومســـاندته وقيامه 

بتزليـــل كافـــة األمـــور الخاصـــة بتنظيـــم الحـــدث. 

تنظيمية ليلة 
األبطال تواصل التحضيرات 

راشد الزعابي
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حفل تكريم أنيق لخريجي الدفعة األولى من المشاركين
على ضفاف النيل

على ضفاف النيل العظيم، وتحديدًا من قلب العاصمة 
 IFBB المصرية، القاهرة، نظمت إدارة أكاديمية

الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية، حفل خمس 
نجوم للدفعة األولى من خريجي األكاديمية في 

جمهورية مصر العربية الشقيقة .
تم خالل الحفل الذي جرى بحضور المهندس/ وليد 

عبدالكريم مدير عام األكاديمية كبير المحاضرين 
الدوليين، والكابتن محمد عبدالكريم مدير الشؤون 

اإلدارية وأعضاء فرع األكاديمية بالقاهرة أشرف 
الحوفي، وطارق رياض، وقاسم دبابة، تكريم فريق 
عمل األكاديمية وكافة المتعاونين في مصر، كما 
تم تكريم 14 خريجًا من مجموع 22 مشاركًا كانوا 

قد خاضوا دورة المستوى األول التي نظمتها 
األكاديمية للمدربين المصريين؛ حيث تم تسليم 

شهادات التخرج القادمة من قبل االتحاد الدولي 
بإسبانيا.

وليد عبدالكريم نقل تحيات رئيس األكاديمية ووعد بمزيد من الدعم للمشاركين

ضمت  قائمة الخريجين المصريين والذين شملتهم 
منحة الدراسة المجانية من قبل سعادة رئيس 

األكاديمية: يوسف سامح، دعاء أحمد إبراهيم، شمس 
نصر، إسالم محمود، محمد جابر، محمد أيمن، محمد 

عبد الحميد، والء محمد، وليد محمد حبيب، محمود 
فتحي، أحمد محمود عبد المنعم، مصطفى حسن 

إبراهيم، زياد محمد .
في أعقاب حفل التكريم وبعد تناول طعام الغداء، 
حرص المهندس وليد عبدالكريم خالل كلمته التي 

ألقاها على هامش الحفل على نقل تحيات سعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية لجميع 

المشاركين وجميع أعضاء فريق العمل والمتعاونين 
في مصر، وأشار إلى سعادة رئيس األكاديمية بما 
شهدته دورات األكاديمية من نجاح بفضل تعاون 
المدربين المصريين، واعدًا بمزيد من الدعم ألسرة 

مدربي بناء األجسام على المستوى العربي .
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شاركت أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام 
واللياقة البدنية باإلمارات والشرق األوسط في 

رعاية المهرجان الدولي االول لتكريم الخوارق 
والرياضيين األبطال الذي أقيم في العاصمة 

المصرية القاهرة مؤخرا.
مثل إدارة األكاديمية خالل حفل ومراسم التكريم 
خالل المهرجان المهندس/  وليد عبدالكريم سعيد 

مدير عام األكاديمية ، وذلك بالنيابة عن سعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية ورافقه الكابتن محمد عبدالكريم مدير 

الشؤون اإلدارية..
وشهدت مراسم التكريم  إشادة جماعية من قبل 

اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة اإلعالمي طارق 
رياض، وزمالئه اعضاء اللجنة العليا المنظمة.

تكريم مستحق لألكاديمية 
في مهرجان الخوارق بالقاهرة 

بعد المشاركة الناجحة وااليجابية لمجمع 
الراشدية النور الطبي خالل دورة المستوى 

الثالث االخيرة ، والتي قام خاللها الكادر 
الطبي بعمل فحوصات لكافة المشاركين 

في الدورة ، تم اعتماد خصومات خاصة 
للمنتسبين الى االكاديمية  من  المترددين 

على المجمع الطبي ، وذلك تقديرا 

لألكاديمية والدور الذي تقوم به .
  وبهذة المناسبة حرص المهندس/ وليد 

عبدالكريم مدير عام األكاديمية على توجيه 
الشكر الجزيل إلى االقائمين على المجمع 

الطبي  لحرصهم على تعاونهم المتميز  
المقدم  إلى أعضاء األكاديمية والمنتسبين 

إليها . 

تسهيالت وخصومات لمنتسبي
أكاديمية IFBB في مجمع الراشدية النور الطبي  

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 1819

IF
BB

 A
C

AD
EM

Y 
D

U
BA

IIFBB AC
AD

EM
Y D

U
BAI



إشراف:
وليد عبدالكريم

تحرير وإعداد:
حسن الخميس

إخراج وتنفيذ:
إبراهيم نبيل

تستأنف أكاديمية االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة 

البدنية IFBB تنظيم دوراتها 
من جديد بمملكة البحرين 

الشقيقة، بعد أن غابت الدورات 
عن التنظيم هناك خالل الفترة 
األخيرة، بسبب جائحة كورونا.

وكانت إدارة االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة 
البدنية برئاسة البطل السابق/ سامي الحداد، وبجهود 

السيدة/ عائشة األحمدي رئيسة اللجنة القانونية 
باالتحاد البحريني لكمال األجسام، قد قررت عودة 

أكاديمية  IFBB لمواصلة تنظيم دوراتها بالمملكة، 
والمساهمة في صقل وتدريب المدربين هناك.

سعادة العقيد / عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس أكاديمية االتحاد 

الدولي IFBB، والمهندس/ وليد 
عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير 

عام األكاديمية رحبا بالفكرة 
والعودة مجددًا إلثراء الجانب 

األكاديمي في قطاع بناء 
األجسام واللياقة البدنية في المملكة.

واعتمدا تنظيم  دورة المستوى األول يومي 21، 
و22 أكتوبر الجاري، بحضور سعادة رئيس األكاديمية، 

وبقيادة كبير المحاضرين المهندس وليد عبدالكريم، 
وبرفقة الكابتن محمد عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية 

في األكاديمية.

ترحيب كبير بعودة تنظيم 
دورات أكاديمية IFBB إلى البحرين 

عائشة أحمديسامي الحداد
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