
اللجنة المنظمة لبطولة
 "Night of champion" تواصل التحضيرات

بالتنسيق مع رئيس ونائب رئيس االتحاد الدولي

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة  "Night of champion  " الدولية 
لبناء األجسام  للمحترفين المقرر إقامتها بالعاصمة أبوظبي بدعم 
من مجلس أبوظبي الرياضي خالل الربع األول من العام المقبل، 

تحضيراتها؛ لضمان تنظيم أفضل نسخة في تاريخ البطولة التي تنظم 
ألول مرة في بلد عربي.

 وفي هذا اإلطار يحرص سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس 
أكاديمية االتحاد الدولي باإلمارات والشرق األوسط على التواصل 
المستمر مع كل من دكتور/ رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي، 
والدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي، إلطالعهما على 

التحضيرات والمستجدات كافة، الخاصة باستضافة وتنظيم البطولة.

رفائيل سانتوجا

عبدالكريم سعيدعادل فهيم

2022 يوليو 24العدد



استطاع المدرب الدولي علي المرزوقي الحصول على 
الماجستير في بناء األجسام واللياقة البدنية من قبل 

أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية 
باإلمارات والشرق األوسط.

وكان المدرب الطموح علي المرزوقي  استطاع اجتياز 
كافة الدورات الثمانية التي سبقت مرحلة الماجستير  

بنجاح  وتميز .
  بعد أداء جيد خالل المناقشة التي استمرت قرابة 

ثالث ساعات، أظهر خاللها تمكنًا وتميزًا ليحصل على 
الماجستير.

وبحصول المدرب الدولي علي المرزوقي على الماجستير 
في بناء األجسام واللياقة البدنية، يكون المدرب رقم 

28 من المدربين الحاصلين على الماجستير من أكاديمية 
االتحاد الدولي بدبي.

نوقشت الرسالة في مقر أكاديمية IFBB في دبي، 
بحضور وإشراف لجنة دولية على أعلى مستوى برئاسة 

IFBB علي المرزوقي يحصل على الماجستير من أكاديمية
الخريج رقم 28

سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
األكاديمية، وبمشاركة كل من المهندس 

وليد عبدالكريم كبير المحاضرين والمدير العام، 
والمحاضر الدولي الدكتور صالح طاهر رئيس 

اللجنة العلمية في األكاديمية، والدكتور وسام 
عبدالكريم مدير الشؤون القانونية، والكابتن 

محمد عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية، والرائد 
سلطان العتبي، والمدربة شيماء الجبوري.

    في الختام، وبعد إعالن اللجنة المشرفة 
حصول المدرب الدولي علي المرزوقي على 

درجة الماجستير ، تم تكريم المدرب من قبل 
إدارة األكاديمية تقديرًا له ولجهوده في مجال 

بناء األجسام واللياقة البدنية، وتمنى له الجميع 
التوفيق في حياته العملية مدربًا دوليًا.

ومن جانبه حرص الكابتن علي المرزوقي على 
توجيه الشكر الجزيل  إلى رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة األكاديمية على كل ما قدموه له من 
دعم، ووعد بمواصلة المشوار في التزود بالعلم 

علي المرزوقي خالل مناقشة الماجستيرفي رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية.

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية
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عبدالكريم سعيد: رصدنا كل اإلمكانات لنجاح مهمتنا في مصر
IFBB مصر تتأهب الستضافة دورات أكاديمية

 بدأت أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية باإلمارات والشرق األوسط برئاسة 

سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد، التحضير 
الجدي لبدء مهمة جديدة لها بتنظيم دورات معتمدة 

دوليًا في مصر، بهدف صقل وتدريب وتأهيل المدربين 
المصريين، والوصول بهم إلى المستوى الذي يليق 

باسم مصر ومكانتها العربية والعالمية في مجال 
اللعبة.

 وكان الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي، رئيس االتحاد العربي والمصري واإلفريقي 

لبناء األجسام، نسق مع سعادة العقيد عبد الكريم 
سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي باإلمارات، 

لفتح المجال لمدربي ومدربات بناء األجسام واللياقة 
البدنية في مصر، لالستفادة من دورات األكاديمية 

في مجالهم التدريبي، والحصول على بطاقات تدريب 
معتمدة من االتحاد الدولي في 203 دول على 

مستوى العالم.
وفي المقابل رحب رئيس األكاديمية بطلب االتحاد 

المصري، وأكد أن األكاديمية سوف ترصد كل 
إمكاناتها وكوادرها الفنية من محاضرين أكفاء لنجاح 

مهمتها في مصر.
وأضاف أن مصر صاحبة تاريخ كبير في مجال 

بناء األجسام، وتمتلك قاعدة عريضة من األبطال 
والمدربين الذين يتطلعون لالستفادة أكثر من دورات 

األكاديمية بما تقدمة من مناهج حديثة معتمدة من 
قبل االتحاد الدولي .

وشكر دعم الدكتور عادل فهيم رئيس االتحاد المصري 
وتشجيعه الدائم والمستمر لألكاديمية وكل القائمين 

عليها، متوقعًا مشاركة كبيرة من قبل المدربين 
المصريين كافة في دورات األكاديمية المخصصة 

للمدربين المصريين، والتي ستقام تحت إشراف ودعم 
االتحاد المصري. 

وليد عبدالكريمعبدالكريم سعيد

سعيد عثمان
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ضمت مجموعة من المميزين من أصحاب الخبرة

اعتمد سعادة العقيد/ عبد الكريم محمد 
سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية االتحاد 

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

العربي للتنوير والثقافة والتعليم التشكيل 
الجديد للجنة العلمية في األكاديمية  

المكلفة باإلشراف على األمور العلمية كافة 

في األكاديمية، ومناقشة رسائل الماجستير  
خالل المرحلة المقبلة.

ضمت اللجنة  مجموعة من الخبراء وأصحاب 
الخبرة الكبيرة في مجال بناء األجسام 

واللياقة البدنية على المستوى العربي في 
مقدمتهم  سعادة العقيد عبدالكريم  محمد 

سعيد  المشرف العام على اللجنة ، ومعه 

المحاضر الدولي/ صالح طاهر رئيسًا للجنة، 
إلى جانب كل من المحاضر الدولي/ وليد 

عبدالكريم كبير المحاضرين، واألعضاء كل من  
المحاضر الدولي/دكتور عمرو جالل، والدكتور/ 

وسام عبدالكريم، والكابتن / راشد الزعابي، 
والكابتن/ محمد عبدالكريم، والرائد / سلطان 
العتبي، والمدربة الدولية / شيماء الجبوري .

وحرص  سعادة العقيد / عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس األكاديمية على توجيه التهنئة  

ألعضاء اللجنة العلمية، كما هنئ األعضاء 
الجدد على االنضمام إلى اللجنة، وهم كل 

من الكابتن سلطان العتبي، والمدربة / شيماء 
الجبوري، متوقعًا مزيدًا من النجاح للجنة في 

مهمتها المقبلة. 

وسام عبدالكريم سعيدوليد عبدالكريم سعيدعبدالكريم محمد سعيد

شيماء الجبوريمحمد عبدالكريم سعيد سلطان العتبي

راشد الزعابي صالح طاهر العامري

عمرو جالل

IFBB عبدالكريم سعيد يعتمد التشكيل الجديد للجنة العلمية بأكاديمية
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نجاح مميز لدورتي المستوى األول والتغذية األساسية 
عبدالكريم سعيد يكرم المميزين وأصحاب اإلنجازات 

شهدت دورة المستوى األول التي جرت حضوريًا بفندق 
“ كورال دبي” نجاحًا كبيرًا واستثنائيًا؛ إذ حظيت بحضور 

مميز من قبل المشاركين الذين مثلوا عددًا كبيرًا من  
المدربين والمدربات والمهتمين برياضة بناء األجسام 

واللياقة البدنية من داخل الدولة وخارجها.
قاد الدورة المهندس وليد عبدالكريم كبير 

المحاضرين في األكاديمية ومديرها العام وعاونه 

المحاضر الدولي الرائد سلطان العتبي.
كما نظمت األكاديمية دورة أخرى مميزة )عن بعد( في 

التغذية األساسية، قادها أيضًا بتميز واقتدار المهندس 
وليد عبدالكريم كبير المحاضرين، وعاونته أخصائية التغذية 

األساسية بسمة صالح العامري .
أشرف على الدورتين وتابعهما سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB الدولية 

باإلمارات والشرق األوسط، سفير االتحاد العربي 
للتنوير والثقافة والتعليم، وكافة أعضاء مجلس إدارة 

األكاديمية.
شهدت دورة المستوى األول قيام سعادة العقيد 

عبدالكريم سعيد بتكريم عدد من المشاركين هم: ناصر 
الوحشي صاحب فضية فئة الماستر في بطولة العالم 

بإسبانيا، وراج كومار صاحب فضية العالم، وذهبية بطولة 

عجمان الدولية لبناء األجسام، وجيسيكا انانتا بطلة 
بطولة وورلد جيم الرمضانية للقوة البدنية، وأحمد طارق 
الحمادي، لتميزه خالل اشتراكه في دورات األكاديمية، 

وحصوله على أعلى الدرجات، وبارميس أحد لحصولها على 
أفضل الدرجات، وسعود عبدوك لحرصه الدائم على الحضور 

وإعادة  الدورات، وعلي البوسعيدي الرياضي المميز 
القادم خصيصًا من سلطنة ُعمان للمشاركة في الدورة.

9األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 8
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المشاركون يشيدون بنجاح دورات اكاديمية IFBB وبتميز بطاقم المحاضرين 

أكد الكابتن  ناصر الوحشي بطل الماستر في بناء األجسام، 
وأحد أهم رموز رياضة بناء األجسام على مستوى الدولة، 
اإلمارات  باتحاد  المعتمدين  الدوليين  الحكام  أهم  وأحد 
لبناء األجسام، سعادته الكبيرة بااللتحاق بدورات أكاديمية 
االتحاد الدولي  مرة أخرى، بعد آخر مشاركة له التي كانت 
عام 2019 التي قادها المحاضر والخبير باولو رئيس لجنة 

الحكام  في االتحاد الدولي.
وأشار إلى أن دورة المستوى األول التي خاضها مؤخرًا 
بدبي كانت جيدة ومملوءة بالمعلومات، ومميزة بفضل 
خبرة المحاضر الدولي الشاب الكابتن وليد عبدالكريم  الذي 

أبلى بالء حسنًا، والمحاضر الدولي سلطان العتبي.

السـقاف  العنـود  المشـاركة  أكـدت 
حماسـها وسـعادتها الكبيـرة باالشـتراك 
في دورات األكاديمية، وقالت: استفدت 
فـي  اشـتراكي  مـن  كبيـرة  اسـتفادة 
دورات األكاديمية، مؤكدة أن اشتراكها 
المعلومـات  كان مفيـدًا وإيجابيـًا، وأن 
التي حصلت عليها من طاقم المحاضرين 
كانـت وفيرة ومهمـة، ودلت على خبرة 

القائميـن علـى األكاديمية.

إلكمــال  مشــجعة  بدايتهــا  واعتبــرت 
مشــوارها األكاديمــي مــع أكاديميــة 
IFBB  إلــى النهايــة وحتــى الحصــول 
موجهــة  الماجســتير،  درجــة  علــى 
إلــى القائميــن علــى  الشــكر الجزيــل 
ســعادة  رأســهم  وعلــى  األكاديميــة، 
ســعيد،  محمــد  عبدالكريــم  العقيــد 
عبدالكريــم  وليــد  الدولــي  والمحاضــر 

مميــزًا. أداء  قــدم  كان  الــذي 

 استحق  المشارك  إبراهيم الغول ثناء وتقدير 
على  وحرصه  لحماسة   األكاديمية  إدارة 
التميز والمشاركة االيجابية خالل الدورات 
، وأكد في أعقاب مشاركته األخيرة في 
دورة المستوى األول تقديره الكبير إلى  
إدارة  األكاديمية والدور المهم الذي تلعبه  
وصقل  وتأهيل  تطوير  في  األكاديمية 
المدربين والمهتمين برياضة بناء األجسام 
واللياقة البدنية على مستوى الوطن العربي 

المحاضر  وحرص  على توجيه الشكر إلى 
الدولي المهندس وليد عبدالكريم، ألدائه 
كل  جعلت  التي  الكبيرة  ولخبرته  المميز 
المشاركين يشعرون بالرضا عن االشتراك في 
دورات األكاديمية وذلك لحجم االستفادة 
التي يحصل عليها جميع المشاركين من أداءه 
وطريقته المميزة في إيصال المعلومات . 
وأكد  مواصلة مشواره باألكاديمية حتى 

الوصول إلى المستوى التاسع واألخير.

 أكد بطل بناء األجسام السابق والحكم الدولي الحالي سليمان 
الزعابي رضاه التام على اشتراكه في دورات األكاديمية، مشيرًا 
إلى أن استفادته كانت كبيرة وغير متوقعة من األكاديمية.

ودعا الكابتن سليمان كل الرياضيين وبصفة خاصة العبي بناء 
األجسام واللياقة البدنية من داخل الدولة وخارجها لالشتراك 
موثقة  معلومات  من  تتضمنه  لما  األكاديمية،  دورات  في 

دوليًا.
العقيد  سعادة  بقيادة  األكاديمية  إدارة  الزعابي  وشكر 
عبدالكريم محمد سعيد، كما شكر طاقم المحاضرين بقيادة 
المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين الذي كان مميزًا   

بأدائه وعرضه للمعلومات الموثقة دوليًا.

قال علي البوسعيد القادم خصيصًا من سلطنة ُعمان، لالشتراك 
في دورات األكاديمية، إن األكاديمية لها سمعة كبيرة في 
العربي، وهذا ما  لمسته خالل مشاركتي  الرياضي  الوسط 

األخيرة.
دبي،  إلى  بالحضور  وفخورًا  سعيدًا  كنت  بالفعل  وأضاف: 
والمشاركة في دورة المستوى األول، خاصة وأنني حصلت 
على كم كبير ووافر من المعلومات بأداء مميز من قبل طاقم 
المحاضرين الدوليين األكفاء، هذا إضافة إلى التنظيم الرائع 

من قبل إدارة األكاديمية.
إلى  لالنضمام  الرياضيين،  الفرصة وأدعو كل  أنتهز  وقال: 
دورات األكاديمية، لما تقدمة من معلومات وفيرة، تفيد 

كل الرياضيين.

وجه أحمد الحمادي أحد المشاركين في دورة المستوى 
األول، لشكر إلى سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس األكاديمية، وإلى الكادر الفني وطاقم المحاضرين 
بقيادة المهندس وليد عبدالكريم الذين أدوا أداء مميزًا 

خالل كل الدورة.
وقال: إن أكاديمية IFBB تتميز عن غيرها من األكاديميات 
األخرى ببرامجها المعتمدة دوليًا، وبكفاءة القائمين عليها، 
دورات  يميزان  والتطبيقي   النظري  الجانبين  أن  واعتبر 

..IFBB أكاديمية
وتمنى مشاركة جميع الرياضيين في دورات األكاديمية، 
وبصفة خاصة مدربي بناء األجسام واللياقة البدنية، لالستفادة 

من مناهجها وخبرة القائمين عليها.

ناصر الوحشي:
أكاديمية IFBB المكان المناسب 

لكسب الخبرة واالعتماد الدولي 

الغول : دور إيجابي لألكاديمية على المستوى العربي هدفي الحصول علي  الماجستير

سليمان الزعابي:
يدعو كل الرياضيين

لالشتراك في دورات األكاديمية

علي البوسعيدي:
هدفي الحصول على الماجستير

أحمد الحمادي:
استفادتنا كانت كبيرة من األكاديمية

العنود السقاف: إبراهيم الغول:
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أكاديمية IFBB  تبارك حصول أحمد صالح 
العامري على الدكتوراه في اإلعالم

عبدالكريم سعيد على رأس وفد 
أكاديمية IFBB بالبطولة العربية لألجسام 

تتقدم أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 
في اإلمارات والشرق األوسط برئاسة سعادة العقيد / 

عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى 
الدكتور / أحمد صالح العامري، بمناسبة حصوله على درجة 
الدكتوراه بامتياز  في اإلعالم من جامعة بغداد التي كان 

موضوعها )تغطية حمالت الدعاية االنتخابية لرئاسة الواليات 
المتحدة األمريكية 2020(، وتمنت إدارة األكاديمية كل 

التوفيق للدكتور/  أحمد صالح العامري في حياته العملية 
المقبلة، واعتبرت نجاحه وتفوقه إضافة السم والده المحاضر 

الدولي في بناء األجسام واللياقة البدنية/ صالح طاهر 
العامري عضو مجلس إدارة األكاديمية ورئيس اللجنة العلمية 

بها.
من جانبه، حرص الدكتور/ أحمد صالح العامري على توجيه 

الشكر الجزيل إلى سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد على 
مباركته وتهنئته. 

تلقى سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس األكاديمية الدولية لبناء 

األجسام واللياقة البدنية، سفير االتحاد 
العربي لبناء األجسام للتنوير والثقافة 

والتعليم، دعوة  الدكتور عادل فهيم 
نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد 

العربي والمصري واإلفريقي لبناء 
األجسام، لحضور البطولة العربية لبناء 

األجسام المقامة في اإلسكندرية في 
الفترة من 28 وحتى 31 يوليو/ تموز 

المقبل؛ وذلك على رأس وفد يضم أعضاء 
ومسؤولي األكاديمية.

أحمد صالح خالل مناقشته الدكتوراه

عادل فهيم وعبدالكريم سعيد
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