
سانتوجا يؤكد دعمه ومساندته لمقر أكاديمية
االتحاد الدولي باإلمارات والشرق األوسط

خالل لقاءات الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية IFBB  مع سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية باإلمارات والشرق األوسط سفير االتحاد العربي 

للتنوير والثقافة والتعليم في اإلسكندرية،  أكد رئيس االتحاد 
الدولي ثقته الكبيرة في أكاديمية االتحاد الدولي باإلمارات 

والشرق األوسط، واعتبرها من أنشط وأنجح األكاديميات التابعة 
لالتحاد الدولي على مستوى العالم، وذكر أن وصول عدد 

المشاركين فيها إلى 6000  يؤكد نجاح مهمتها ، وشهدت 
االجتماعات مناقشة كافة التحضيرات الخاصة بتنظيم واستضافة 

بطولة ليلة األبطال لبناء األجسام بأبوظبي في مطلع العام 
............التفاصيل ص ) 2 ، و3 ( . المقبل.  

عبدالكريم سعيدرفائيل سانتوجا

حديث باسم يجمع عبدالكريم سعيد ورفائيل سانتوجا

2022 سبتمبر 26العدد



سانتوجا يشيد بنجاحات أكاديمية IFBB باإلمارات ويؤكد مواصلة دعمه
خالل لقاءاته مع عبدالكريم سعيد باإلسكندرية

شهدت مدينة اإلسكندرية المصرية عروس البحر 
المتوسط  مجموعة من اللقاءات واالجتماعات المتتالية 

جمعت الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي 
لبناء األجسام واللياقة البدنية ,IFBB مع سعادة العقيد 
عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي 

لبناء األجسام واللياقة البدنية في اإلمارات والشرق 
األوسط  سفير االتحاد العربي للتنوير والثقافة والتعليم..

 كانت االجتماعات جميعها ناجحة ومثمرة أبرزت  
حجم التعاون والتفاهم ووحدة األهداف التي يسعى 

إلى تحقيقها كل من االتحاد الدولي IFBB ويمثله 
الدكتور رفائيل سانتوجا ، ومقر أكاديمية االتحاد 

الدولي في اإلمارات والشرق األوسط  ويمثلها  
سعادة / العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس 

اإلدارة. 
استعرض الطرفان العديد من الموضوعات المهمة التي 

تتعلق بنشاط األكاديمية ودورها الذي تقوم به منذ 
أكثر من 6 سنوات بنجاح وكفاءة  وتألق حتى أصبحت 

األكاديمية رقم 1 في مجال تخصصها على مستوى 
العالم. 

كما حرص سعادة العقيد/ عبدالكريم محمد سعيد على 
استعراض آخر الترتيبات  الخاصة بتنظيم واستضافة 

بطولة ليلة األبطال المقرر إقامتها في العاصمة 
أبوظبي  خالل الربع  األول من العام المقبل ) 2023(.
وأكد سانتوجا خالل لقاء سعادته مع رئيس أكاديمية 

االتحاد الدولي باإلمارات والشرق األوسط سعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد باإلسكندرية مواصلة 

دعم االتحاد الدولي  لنهج األكاديمية الناجح في إدارة 
شؤونها بتميز واقتدار دورها المهم في تطوير وتأهيل 

وصقل قدرات المدربين  وكافة المهتمين برياضة بناء 
األجسام واللياقة البدنية على مستوى الشرق األوسط. 
من جانبه وعد سعادة العقيد عبدالكريم سعيد بمواصلة 
أكاديمية االتحاد الدولي في اإلمارات والشرق األوسط 
دورها بنجاح وتميز وإحداث  التطوير الالزم في مناهجها 

.IFBB حسب رؤية ونهج االتحاد  الدولي

لقطة جماعية تجمع اعضاء األكاديمية مع رئيس االتحاد الدوليعبدالكريم وسانتوجا يبحثان أمور األكاديمية

رئيس األكاديمية مع محبيه من أسرة األجسام في مصر
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عبدالكريم سعيد يتوسط االبطال والضيوف

أفردت المجلة الشهرية التي يصدرها 
االتحاد الدولي IFBB بإسبانيا 

عددًا من الموضوعات المهمة 
عن أكاديمية االتحاد الدولي في 
اإلمارات والشرق األوسط، أبرزت 

خاللها الدور المهم الذي يقوم به 
سعادة العقيد عبدالكريم محمد 

سعيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية 
، وكافة األطقم الفنية واإلدارية في 

األكاديمية..
واعتبرت المجلة اقتراب عدد 

المشاركين من الجنسين )الرجال 
والسيدات( في األكاديمية إلى 

العدد 6 آالف يعد إنجازًا كبيرًاً يضاف 
إلى سجل األكاديمية بشكل خاص   

وسجل  االتحاد الدولي بشكل عام 

، ودليل تفوق وتميز للقائمين على 
األكاديمية وفي مقدمتهم سعادة 

العقيد / عبدالكريم محمد سعيد ..
من جانب آخر تعتبر مجلة االتحاد 
الدولي IFBB من أهم النشرات 

الدورية الرسمية التي يصدرها االتحاد 
الدولي  والتي من خاللها يتم تسليط 

الضوء  على كافة نشاطات االتحاد  
الدولي على مستوى العالم ..

من جانبه أكد رئيس أكاديمية االتحاد 
الدولي في اإلمارات والشرق 

األوسط وكافة األطقم الفنية 
واإلدارية باألكاديمية سعادتهم  

الكبيرة  بالدعم المعنوي الكبير الذي 
تحظى به األكاديمية من قبل االتحاد 
الدولي IFBB ومن قبل كافة أجهزته.

في تقرير موسع
مجلة IFBB الشهرية 

تستعرض نجاحات وأنشطة 
أكاديمية اإلمارات والشرق األوسط
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نظمت أكاديمية  IFBB  الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 
في اإلمارات والشرق األوسط  مجموعة من الدورات المميزة 

ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها األكاديمية خالل شهر 
أغسطس 2022 في برنامج الحصول على الماجستير من االتحاد 
الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية IFBB، أهمها كانت دورة 

المستوى األول التي نظمتها األكاديمية  لمدربي ومدربات 
بناء األجسام واللياقة البدنية، والتي شهدت مشاركة مميزة 

وحظيت باهتمام كبير من أسرة بناء األجسام على مستوى الشرق  
األوسط.

شارك في إدارة الدورة األولى طاقم المحاضرين الدولي المكون 
من المهندس / وليد عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير عام 

األكاديمية، وعاونه المحاضر الدولي  وبطل العالم المصري السابق 
الدكتور سعيد عثمان

  وكان سعادة العقيد /  عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة 
األكاديمية   حرص على دعم رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية 

في مصر  بتوفير عدد من المنح الدراسية لعدد من المدربين هناك، 
وذلك في إطار دعمه وتشجيعه للمدربين المصريين بصفة خاصة 

ولرياضة بناء األجسام واللياقة البدنية  بصفة .

نجاح كبير ومشاركة مميزة لدورات المستوى األول   والثالث  والرابع والسابع

نجحت األكاديمية في تنظيم   دورة المستوى الرابع التي جرت 
حضوري يومي 30، و31 يوليو الماضي، والتي  تميزت في 
جانبها العملي الذي جرى ألول مرة  بصالة األلعاب “ بنادي 
وولد جيم  بأم  الرمول بدبي التي رصدت كل إمكاناتها من 
أجهزة ومعدات وكوادر فنية وإدارية لنجاح الجانب العملي 

في الدورة. وكان الدكتور وسام عبدالكريم الرئيس التنفيذي 
لنادي “ وورلد جيم “ رصد كل اإلمكانات الالزمة لتحقيق هدف 
المشاركين في الجانب العملي والمشاركة في نجاح  الدورة، 

التي ُنظم الجانب النظري منها في فندق “ سيتي سيزنز 
بدبي “ . فيما أدار المهندس / وليد عبدالكريم  كبير المحاضرين 

باألكاديمية الدورة  بنجاح وتميز  كعادته إلى جانب الرائد/ 
سلطان العتبي،  وشهدت الدورة في ختامها قيام سعادة 

العقيد / عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية بتكريم عدد 
من الخريجين وشركاء النجاح منهم العنود السقاف، بسمة 

الوهيبي، عماد الطويق،  مهدي شكري، إبراهيم الغول، وأحمد 
الهيتي.

 وسام عبدالكريم
وفر إمكانيات النجاح

للجانب العملي
في دورة المستوى الرابع 

ونظمت األكاديمية  أيضا دورة المستوى الثالث التي جرت 
) عن ُبعد (  يومي 5، و6 أغسطس وأدارها المحاضر الدولي 
صالح طاهر والتي شهدت أيضا حضور مميز وحظت بمتابعة 

وإشراف سعادة العقيد/ عبدالكريم محمد  سعيد  رئيس  
أكاديمية  االتحاد  الدولي  لبناء  األجسام  واللياقة البدنية 

سفير  االتحاد  العربي للتنوير والثقافة والتعليم. 

حضور مميز 
في دورة المستوى الثالث 

اختتم شهر أغسطس بتنظيم دورة المستوى السابع التي 
أدارها وقادها كبير المحاضرين المهندس وليد عبدالكريم  

والتي جرت عن ُبعد يومي 26، و27 أغسطس والتي 
احتوت على مجموعة من المحاور المهمة  منها  علم قياس 

الجسم  ،وتصنيف العضالت ،وأنواع االنقباضات العضلية ، 
واإلصابات  الرياضية داخل ) الجيم ( وفي البطوالت .

تفاعل إيجابي 
في دورة المستوى السابع 

من دورة المستوى األول

عبدالكريم سعيد: رصدنا عددًا 
من المنح الدراسية للمدربين دعمًا لمسيرتهم 
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شارك سعادة العقيد / عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة البدنية 

سفير االتحاد العربي لبناء األجسام للتنوير والثقافة 
والتعليم في تتويج وتكريم أبطال النسخة الرابعة من 

بطولة دبا كالسيك المفتوحة  لبناء االجسام والفيزيك  
التي جرت مؤخرًا في فندق ميدان بدبي ، وذلك في 

إطار دعمه ومساندته للبطولة وألبطالها بصفة خاصة   
 ولرياضة بناء األجسام على مستوى الدولة بصفة عامة ..

وكان سعادة  العقيد عبدالكريم محمد سعيد زار مقر 
البطولة على رأس وفد مثل أكاديمية IFBB باإلمارات 

والشرق األوسط ضم الدكتور وسام عبدالكريم رئيس 
الشؤون القانونية باألكاديمية  مدير عام نادي وورلد 

جيم  المشارك في الحدث ، والكابتن محمد عبدالكريم 
مدير الشؤون اإلدارية في األكاديمية، إلى جانب عدد 
من المدربين والفنيين الذين ساندوا مشاركي النادي 

في التظاهرة التي ضمت قرابة 200 العب، منهم 
البطل راجوا كومار صاحب ذهبية وزن 70 كج في بناء 
األجسام،  وصاحب المركز الثالث في تصفيات مسابقة 

بطل األبطال ، والبطل فيصل الحمادي صاحب الميدالية 
 البرونزية .

الجدير بالذكر أن المهندس وليد عبدالكريم كبير 
المحاضرين في أكاديمية  IFBB ومديرها العام شارك 

عبدالكريم سعيد يشارك في تكريم أبطال بطولة دبا كالسيك الرابعة 
 بارك النجاح وأشاد بالتنظيم 

في الحدث كمراقب عام لحكام البطولة بعد أن تم 
اختياره وترشيحه من قبل الكابتن فيصل الغيص الزعابي 

رئيس لجنة الحكام في االتحاد ، وتمتع بأداء مميز 
 واستحق رضا وتقدير جميع المشاركين .

من جانبه حرص سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد 

على تقديم  التهنئة إلى الكابتن سالم الصريدي رئيس 
اللجنة المنظمة للبطولة بمناسبة نجاحها وخروجها 

بالشكل الالئق ،  واعتبر البطولة من األحداث المهمة 
في مجال بناء األجسام ليس على المستوى المحلي 

فقط بل على مستوى المنطقة..   وليد عبدالكريم سعيد بإنجازات ابطال صالة 
وورلد جيم في بطولة دبا كالسيك

عبدالكريم سعيد يشارك في تكريم األبطال
محمد عبدالكريم يتسلم درع التكريم بالنيابة عن والده 

راج كومار مع وليد عبدالكريم بعد الفوز 
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نظم نادي »وورلد جيم« في دبي احتفالية كبيرة بمناسبة 
إنجازاته الرياضية وألقابه التي حققها هذا الموسم والتي 
تمثلت في الفوز مؤخرًا بذهبية وزن 70 كجم في بطولة 

دبا كالسيك الرابعة لبناء األجسام والفيزيك عن طريق البطل 
راج كومار، وفيصل الحمادي ببرونزية البطولة نفسها، 

ومحمد متولي بذهبية بطولة عجمان الدولية المفتوحة، 
 muscles ومحمود مدحت بلقب فئة الشباب في »بطولة

Beach Show« بدبي، وبطولة عجمان، وحسين رحيمي 
بطل فضية بطولة عجمان كالسيك لبناء األجسام.

كما تم تكريم أبطال القوة البدنية من أصحاب األلقاب 

بالصالة والرعاة وكافة الجهات الداعمة، في االحتفالية 
التي جرت برعاية وحضور العقيد عبدالكريم محمد سعيد 

رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية IFBB باإلمارات والشرق األوسط، ووليد عبدالكريم 
المدير الفني، والدكتور وسام عبدالكريم الرئيس التنفيذي 

بنادي »وورلد جيم«، ومحمد عبدالكريم مشرف األلعاب 
القتالية بالنادي بجانب حشد كبير من المسؤولين والمدربين 

والداعمين لمسيرة النادي وكافة األجهزة الفنية اإلدارية 
في النادي. 

بدأ حفل التكريم بكلمة رحب خاللها سعادة عبدالكريم 

محمد سعيد راعي الحفل والرئيس المؤسس لصالة "وورلد 
جيم" بأبطال الصالة وما حققوه من نتائج مشرفة تليق 

باسم الصالة وتاريخها الكبير في مجال بناء األجسام 
واللياقة البدنية  منذ أن انطلقت في مطلع الثمانينات من 
القرن الماضي وحتى اآلن ، وتتناسب مع مكانة القائمين 

عليها . 
 وأضاف أن صالة "وورلد جيم" التي نجحت خالل تاريخها 
الطويل  في تخريج  عدد كبير من األبطال والنجوم من 
المواطنين والمقيمين تواصل عطاءها وتميزها تواصل 

عطاءها وتميزها وحصد األلقاب التي تصب في مصلحة 

اللعبة بشكل عام ومصلحة المنتخبات الوطنية بشكل خاص.
 ووعد سعادته بمواصلة الدعم المطلوب لتحقيق مزيد 

من األلقاب واإلنجازات ، وخلق أجيال واعدة من الالعبين 
األكفاء  القادرين على تشريف الدولة في كافة المحافل 

المحلية والدولية بتحقيق المزيد من األلقاب واإلنجازات .
وأثنى سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد على 

جهود القائمين على الشؤون الفنية واإلدارية بالنادي ، 
متوقعًا حصد مزيد من األلقاب خالل السنوات المقبلة 

في كافة البطوالت الرسمية التي يخوضها أبطال 
الصالة .

حفل خمس نجوم بمناسبة تكريم أبطال نادي "وورلد جيم"
عبدالكريم سعيد يشارك األبطال  فرحتهم
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دعم "الوالد "  وراء النجاحات 
الدائمة لصالة  "وورلد جيم"

وسام عبدالكريم : وعد بنتائج 
 أفضل باسم “ وورلدجيم “

وليد عبدالكريم :

اعتبر المهندس وليد عبدالكريم المدير الفني 
العام لصالة "وورلد جيم" كبير المحاضرين 

بأكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية   ومديرها العام أن الدعم والتشجيع 

الكبيرين اللذين تحظى بهما صالة " وورلد جيم"  
من قبل سعادة العقيد / عبدالكريم محمد سعيد  
األب الروحي لرياضة بناء األجسام على مستوى 

دولة اإلمارات رئيس أكاديمية  االتحاد الدولي  
لبناء األجسام واللياقة البدنية IFBB الدائم 

والمستمر أسهما في كل هذه اإلنجازات التي 
يحققها أبطال  صالة "وورلد جيم" في كافة 

البطوالت المحلية والدولية .
وأثنى المهندس/ وليد عبدالكريم على مسيرة 

أبطال الصالة وعلى حجم حماسهم ورغبتهم 
في تحقيق المزيد من البطوالت واأللقاب من 

البطوالت واأللقاب. 
وأشار إلى إن إدارة صالة " وورلد جيم " بقيادة 

الدكتور/ وسام عبدالكريم الرئيس التنفيذي  
وفرت كافة اإلمكانات والتسهيالت الالزمة  
ألبطالها للوصول إلى المكانة المرجوة في 

عالم البطوالت  ، وذكر أن اعتماد الصالة 
على  أسس اإلدارة الحديثة في إدارة شؤون  

المنشآت الرياضية وتحديدًا صاالت األلعاب 
الرياضية المتخصصة  في بناء األجسام واللياقة 

البدنية تعتبر من أهم عوامل التفوق والنجاح 
التي تحققها الصالة .

كما أثنى المهندس/  وليد عبدالكريم على 
االختيار الموفق لكل من األبطال الذين يمثلون 

الصالة واألطقم الفنية واإلدارية المتعاونة .
وتوقع مزيدًا من البطوالت خالل المشاركات  

المقبلة في كل من بناء األجسام والقوة 
البدنية واأللعاب القتالية .

وجه الدكتور وسام عبدالكريم رئيس الشؤون القانونية في أكاديمية 
IFBB ، مدير عام نادي وورلد جيم رئيس اللجنة المنظمة لحفل تكريم 

أبطال النادي شكره الجزيل إلى سعادة العقيد / عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس مجلس إدارة اكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية سفير االتحاد العربي على رعايته ومشاركته في حفل تكريم 

أبطال النادي   ، واعتبر دعم سعادته وتواجده الدائم إلى جانب أبطال 
النادي والقائمين عليه هو سبب من أسباب التميز للنادي ولكل األبطال  

 المنتسبين إليه.
وقال: تعودنا كل موسم على تكريم األبطال بهدف تشجيعهم والشد من 

 إزرهم لتحقيق نتائج أفضل خالل المشاركات الرسمية المقبلة .
كما حرص مدير عام النادي على توجيه الشكر أيضًا إلى المهندس وليد 
عبدالكريم المدرب العام للنادي على جهوده المخلصة في كل نجاح… رئيس األكاديمية سعيد بإنجاز محمد الحمادي

ويحتفل ببطل المستقبل  عبدالكريم وليد عبدالكريم
13األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 12



إشادة مستحقة ألداء
  المراقب العام لحكام بطولة دبا كالسيك

أشادت لجنة الحكام برئاسة الكابتن فيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة 
الحكام في بطولة دبا كالسيك وعضو مجلس إدارة  اتحاد اإلمارات 

لبناء األجسام باألداء المميز للمهندس وليد عبدالكريم الحكم الدولي 
وكبير المحاضرين في أكاديمية IFBB خالل توليه مسؤولية  المراقب 

 العام لحكام بطولة دبا كالسيك األخيرة. 
وبهذه المناسبة  حرص المهندس وليد عبدالكريم على توجيه الشكر 

للجنة الحكام باالتحاد على اختياره ومساهمته في تحقيق النجاح 
 التحكيمي في البطولة.

وقال: سعدت بهذة المهمة مشيدًا بأداء زمالئه الحكام الذين شاركوا  
 في تحكيم البطولة والمساهمة في نجاحها..

وقال: سجلت تقديري لالتحاد خالل التقرير الفني الذي قدمته 
لرئيس لجنة الحكام والذي تضمن العديد من المالحظات التي يجب 

وليد عبدالكريم وهو يطالع سير حكام بطولة دبا كالسيك االهتمام بها استعدادًا للبطوالت المقبلة .

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية
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