
فهيم وعبدالكريم يستعرضان
ترتيبات تنظيم بطولة ليلة األبطال

اطمئن الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد 
العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام على كافة االستعدادات 

المبدئية الستضافة اإلمارات لبطولة “ ليلة األبطال” لبناء األجسام 
التي تقام أواخر العام الجاري ألول مرة في بلد عربي . 

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة سعادة العقيد 

عبدالكريم محمد سعيد عقدت اجتماعا مهما في مقر 
األكاديمية الدولية لبناء األجسام بدبي بحضور الدكتور عادل 

فهيم وكل من المهندس وليد عبدالكريم المدير العام والكابتن 
راشد الزعابي مسؤول األكاديمية بأبوظبي تم خالله استعراض 

كافة األمور المتعلقة بتنظيم البطولة.
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عادل فهيم يشيد بالتحضيرات األولية الخاصة بتنظيم بطولة ليلة األبطال
خالل اجتماعه مع رئيس أكاديمية IFBB باإلمارات

شهدت زيارة الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي رئيس االتحاد العربي والمصري واالفريقي 

لبناء األجسام إلى دبي مجموعة من االجتماعات 
واللقاءات المهمة مع أسرة بناء األجسام وتحديدا 
مع رئيس ومسؤولي اكاديمية IFBB الدولية لبناء 
األجسام واللياقة البدنية وفي مقدمتهم سعادة 
العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس األكاديمية .

في مقدم االجتماعات المهمة التي عقدها 
الدكتور عادل فهيم حضوره لالجتماع الذي عقد 

في مقر األكاديمية  في دبي الذي تم خالله 
بحث الترتيبات الخاصة بتنظيم  بطولة “ليلة 

 IFBB اإلبطال”  باإلمارات التي تنظمها اكاديمية
بأبوظبي  برئاسة العقيد عبد الكريم سعيد سفير 

االتحاد العربي ، والذي نجح في كسب ثقة االتحاد 
الدولي لتقام البطولة ألول مرة في منطقة 

الشرق األوسط .
وحظى االجتماع بحضور مميز جمع أيضا بجانب 
كل من الدكتور عادل فهيم والعقيد عبدالكريم 

سعيد كل من المهندس وليد عبدالكريم مدير 
عام األكاديمية ، وراشد الزعابي مسؤول 

األكاديمية في أبوظبي مدير البطولة ، والحكم 
الدولي طارق خليل ، وعدد من مسؤولي 

األكاديمية.
وخالل االجتماع نقل الدكتور عادل فهيم تحيات 

وثقة الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد الدولي 
إلى رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة ليلة 
األبطال ،  مؤكدا ثقته الكبيرة في النجاح الذي 

ستحققه البطولة خالل إقامتها في اإلمارات ، لما 
تحظى به دولة اإلمارات من مكانه ، وما تمتلكه 

من قدرات تنظيمية كبيرة .
 وفي ختام االجتماع أكد الدكتور عادل فهيم 

سعادته الكبيرة  وارتياحه الشديد بحجم التحضيرات 
واالستعدادات الخاصة بتنظيم بطولة ليلة اإلبطال 
، مؤكدا ان النسخة المقبلة في اإلمارات ستكون 
هي األكبر واالهم واألكثر نجاحا في تاريخ تنظيم 

البطولة منذ انطالقها وحتى أالن . 

عادل فهيم وعبدالكريم سعيد خالل اجتماع بطولة ليلة األبطال .
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 استحق الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي  رئيس االتحاد العربي والمصري واإلفريقي 

لبناء األجسام  منحه اإلقامة الذهبية في دولة 
اإلمارات تقديرا لمكانته ولتاريخه الكبير في خدمة 

رياضة بناء األجسام على المستوى العربي والدولي .
 وكان الدكتور عادل فهيم حظى  لحظة وصوله إلى 

دبي إلنهاء اإلجراءات الخاصة بمنحه اإلقامة الذهبية  
باستقبال مميز يليق بمكانته وقيمته كرياضي كبير 

له تاريخ مميز على المستوى العربي ، فكان في 
استقباله  صديق عمره سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس اكاديمية االتحاد الدولي لبناء 
األجسام ، وعدد من مسؤولي األكاديمية ومحبي 

احتفالية حب وفرح للدكتور فهيم تقديرًا لمكانته الرياضية

الدكتور عادل فهيم منهم المهندس وليد عبدالكريم 
مدير عام األكاديمية ، والحكم الدولي طارق خليل ، 
وحسن الخميس مدير اإلعالم واالتصال المؤسسي 

باألكاديمية .
وخالل فترة تواجده في دبي حظى بحفاوة كبيرة 
من أسرة بناء األجسام بدولة اإلمارات ونظمت له 

عدد من حفالت االستقبال بمناسبة تواجده في 
اإلمارات وبمناسبة حصوله على اإلقامة الذهبية في 
الدولة ، كان أهمها حفل العشاء الخاص الذي أقامه 
العقيد عبدالكريم سعيد سفير االتحاد العربي ، والذي 

حظى بحضور كبير ومميز من قبل محبي الدكتور 
فهيم وأسرة بناء األجسام باإلمارات .

بمناسبة حصوله على اإلقامة الذهبية بالدولة
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نظمت أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام خالل الفترة 
األخيرة دورتين  عن بعد األولى في المستوى  السادس ، 

والثانية في المستوى األول. 
وشهدت كل من الدورتين نجاحا مميزا و مشاركة كبيرة 

من داخل وخارج الدولة ، أدار الدورة األولى بتميز واقتدار  
المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين والمدير العام 

لألكاديمية ، وأدار الثانية  كل من المحاضر  الدولي 
المهندس وليد عبدالكريم ، والمحاضر الدولي طرفة 

الدرويش.. 
وكان سعادة العقيد    عبدالكريم سعيد رئيس األكاديمية 

سفير االتحاد العربي لبناء األجسام افتتح  كل من 
الدورتين  ، وأكد خاللهما سعادته الكبيرة بحجم اإلقبال 

واالهتمام من أسرة بناء األجسام على المستوى 
العربي بدورات األكاديمية واالستفادة بكل ما تقدمة  

األكاديمية من مناهج ودورات صقل للمدربين وتأهيلهم 
، كما شارك في حضور الدورتين أعضاء مجلس إدارة 

األكاديمية.. 

كان أداء المحاضرين كالعادة مميزا ، وكان  محل تقدير 
كبير من قبل جميع المشاركين و المشاركات في 

الدورتين  لألداء المميز وطريقتهما المبسطة في شرح 
كل المعلومات الخاصة بمنهج كل المستويات. 

وتضمنت دورة المستوى األولى مجموعة من المحاور 
المهمة التي تفيد المشاركين والمشاركات في بداية 

مشوارهم المهني في مجال التدريب.
 في مقدمة هذه المحاور أنظمة إنتاج الطاقة، 

واألساليب الحديثة في علم التدريب، والجهاز العضلي 
واأللياف العضلية، والفسيولوجيا العامة، والجهاز 

العصبي. 
فيما تضمنت دورة المستوى السادس مجموعة من 
المحاور أهمها جهاز القلب واألوعية الدموية ، شرح 

مبادئ التمرين ، فسيولوجية التمرين ، والتشريح العضلي .
وشهدت  الدورة مشاركة مميزة من عناصر اللعبة 

والمهتمين بمجال بناء األجسام واللياقة البدنية من داخل 
وخارج الدولة..

عبدالكريم سعيد يشيد بالتفاعل اإليجابي 
للمشاركين  في دورات األكاديمية 

حظى المهندس وليد عبدالكريم المدير العام 
لألكاديمية  كبير المحاضرين بإشادة جماعية 

وكبيرة من قبل جميع المشاركين في آخر 
دورتين ) األولى والسادسة ( ، واعتبره الجميع 
نموذج طيب ومميز في عرض المواد العلمية 

بأسلوب سلس  وسهل .
كما أشاد الجميع بطرق عرضه وتبسيطه لكافة 

المواد المقدمة مقرونة بالتجارب واألدلة 
المفيدة التي تسهل من استيعاب المشاركين 

والمشاركات كافة المواد المقدمة .

إشادة جماعية 
باألداء المميز لكبير المحاضرين
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منحت اكاديمية النخبة الرياضية للفنون القتالية والتدريب 
الرياضي البدني والنفسي المهندس وليد عبدالكريم 
المدير العام ألكاديمية IFBB لبناء األجسام واللياقة 

البدنية ، وكبير المحاضرين باألكاديمية والحكم الدولي 
المعروف في بناء األجسام لقب شخصية العام بين 

أفضل 100 شخصية مؤثرة في عام 2021 على مستوى 
العالم .

جاء اختيار الكابتن وليد عبدالكريم لدوره المميز والنجازاته 
المشرفة والكبيرة كرياضي استطاع خدمة رياضة بناء 
األجسام والقوة البدنية بشكل خاص والرياضة بشكل 

عام  محليا وعربيا ودوليا .

وقد لقى اختيار أبن اإلمارات المهندس وليد عبدالكريم 
استحسان من قبل كافة األوساط الرياضية وغير الرياضية 

داخل وخارج دولة اإلمارات ، واعتبره الجميع اختيار موفق 
لما يمتلكه الكابتن والحكم والرياضي والمحاضر وليد 

عبدالكريم من قدرات وخبرات كبيرة ومشرفة ..
من جانبه أهدى المهندس وليد عبدالكريم لقب شخصية 

العام بين أفضل 100 رياضي إلى صاحب السمو رئيس 
الدولة والى شيوخ وشعب اإلمارات معتبرا اللقب  جاء 

بفضل اهلل سبحانه وتعالي وتشجيع الوالد سعادة العقيد 
عبدالكريم سعيد  رئيس اكاديمية االتحاد الدولي وسفير 

االتحاد العربي لبناء األجسام .

شهادة الجائزةوليد عبدالكريم

وليد عبدالكريم: حصولي على جائزة 
أفضل شخصية مؤثرة عام 2021 شرف كبير

أهدى انجازه إلى رئيس الدولة

جددت إدارة اكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام 
واللياقة البدنية برئاسة سعادة العقيد عبدالكريم سعيد 

عقد مقرها في العاصمة أبوظبي لسنة جديدة بعد 
النجاحات التي حققتها األكاديمية في أبوظبي طيلة 

السنوات الماضية بقيادة الكابتن راشد الزعابي رئيس 
شركة ادارك إلدارة وتنظيم األحداث الرياضية ..

وكانت إدارة األكاديمية انتهزت تواجد الدكتور عادل 
فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد العربي 

والمصري واإلفريقي بدبي، ليشارك في مراسم توقيع 
العقد ، الذي شهد أيضا حضور جميع أعضاء مجس إدارة 

األكاديمية وعدد كبير من أسرة بناء األجسام بدولة 
اإلمارات والمهتمين بها ..

وكان العقيد عبدالكريم محمد سعيد حرص على اإلشادة 
بأداء وتميز األكاديمية في أبوظبي طيلة السنوات 

الماضية وبأداء المسؤول األول عنها هناك الكابتن راشد 
الزعابي متوقعا مزيدا من النجاح لألكاديمية في أبوظبي 

خالل السنوات المقبلة .
أما الكابتن راشد الزعابي فشكر الدكتور عادل فهيم 

وإدارة األكاديمية على الثقة الكبيرة التي يحظى بها 
ووعد بمزيد من النجاح خالل الفترة المقبلة .

األكاديمية تجدد للزعابي 
عقد إدارتها في العاصمة أبوظبي

بحضور نائب رئيس االتحاد الدولي
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أشاد موقع االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية برئاسة الدكتور رفائيل 

سانتوجا  بأكاديمية IFBB بدبي وبحجم 
أنشطتها وبحجم اإلقبال  عليها من قبل 

المدربين والمهتمين بمجال بناء األجسام 
واللياقة البدنية المهتمين بصقل قدراتهم 

وزيادة خبرتهم في مجال التدريب..
وذكر الموقع إن اإلدارة المميزة لألكاديمية 

بقيادة سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد ، وكفاءة زمالءه أعضاء مجلس اإلدارة 
ساهمت في تحقيق هذا النجاح الذي ساهم 

سابقا في فوز األكاديمية عامي 2018 
و2021 بجائزة أفضل أكاديمية على مستوى 

العالم..
وتوقع االتحاد الدولي إن تواصل أكاديمية 

IFBB  بدبي تميزها وصدارتها لسنوات 
مقبلة..

 من جانبه أكد سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد تقديره الكبير لالتحاد الدولي 

برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا وبكافة 
أعضاءه والقائمين عليه ، معتبرا إشادة موقع 

االتحاد الدولي بنجاحات اكاديمية دبي 
ستزيد من إصرار القائمين على األكاديمية 

دبي على تحقيق مزيدا من النجاحات.

  »IFBB« موقع االتحاد الدولي
يشيـد بنجـاحـات أكـاديميـة دبـي

خالل تكريم المهندس وليد عبدالكريم 
بحضور عبداهلل الشرقي

رفائيل سانتوجا

    بحث سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس 
اكاديمية IFBB لبناء األجسام واللياقة البدنية مع 

السيد / أحمد الدباني النعيمي رئيس “ نادي بوست 
الرياضي”  برأس الخيمة  سبل التعاون  واالستثمار  

و التسويق الرياضي بين األكاديمية والنادي .
 شارك في االجتماع  الذي عقد في مقر 

األكاديمية بدبي المهندس وليد عبدالكريم 
مدير عام األكاديمية والحكم الدولي وكبير 

المحاضرين الدوليين في األكاديمية .

تناول االجتماع العديد من األمور المهمة التي 
تسهل عمل األكاديمية  والتي تساهم في 
تفعيل أنشطة النادي وتحقيق كل أهدافه 

المرجوة ..
وخالل االجتماع اتفق الطرفان على الخطوط 

الرئيسية التي تتضمنها االتفاقية المقرر ان يوقع 
عليها الطرفان قريبا لبدء مرحلة من التعاون 

المشترك الذي يفيد األكاديمية من جهة 
والنادي من جهة أخرى .

من وقائع االجتماع الذي جمع  عبدالكريم سعيد وأحمد الدباني ووليد عبدالكريم

أكاديمية IFBB تبحث سبل التعاون 
مع نادي »بوست« الرياضي برأس الخيمة
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قال  الكابتن محمد عبدالكريم بطل 
ذهبية  أسيا في القوة البدنية  ، واحد 
ابرز واهم ممارسي القوة البدنية على 
مستوى الدولة والمدرب العام البطال 

وبطالت القوة البدنية في نادي “ 
ورلد جيم “  ان القوة البدنية هي 

القدرة  والكفاءة االنفجارية  التي 
يحتاج إليها الالعب للقيام بواجباته 

ومتطلباته التنافسية في رفع األوزان 
بشكل صحيح يضمن تحقيق أفضل 

النتائج بطرق تضمن سالمة بنيان الجسم .
واعتبر  البنيان الجسمي السليم والتغذية المناسبة 
وبرامج التدريب الخاصة برفع عناصر القوة و تفعيل 

دور العضالت  بجانب الرغبة في الوصول إلى أفضل 
مستوى ممكن من اجل الفوز هو الحافز األكبر للوصول 

إلى المستوى المطلوب واعتالء منصات التتويج .

وأكد ان نادي  “ورلد جيم “ من األندية  
المشهود لها بالكفاءة والتاريخ في 

مجال القوة البنية  ، حيث يمتلك 
قاعدة كبيرة ومميزة من الالعبين 

والالعبات  الذين يشاركون باستمرار 
في أهم واكبر البطوالت المحلية 

والدولية داخل وخارج الدولة . 
وذكر ان النهج الناجح المعتمد من  

قبل سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس اكاديمية IFBB  الدولية 

لبناء األجسام واللياقة البدنية في االمارات 
والشرق األوسط ، األب الروحي  ألسرة بناء 

األجسام واللياقة البدنية على مستوى الدولة 
،  بجانب اإلدارة المميزة للنادي من قبل الكابتن 

وسام عبدالكريم  وراء كل النجاحات التي حققها 
فريق القوة البدنية بنادي  “ ورلد جيم “ . ..

محمد عبدالكريم: نادي “ورلد جيم” 
مشهود له بالكفاءة في القوة البدنية

حرصت المحاضرة الدولية 
خريجة  الماجستير من  
اكاديمية IFBB بدبي 

الكوتش مريم الزعابي على 
تكريم وفد األكاديمية الممثل 

في كل من المهندس وليد 
عبدالكريم المدير العام وكبير 

المحاضرين والكابتن وسام 
عبدالكريم  مدير الشؤون 

القانونية خالل مراسم افتتاح 
النادي الرياضي الخاص بها ) 

استايلي ( برأس الخيمة ..
وشهدت مراسم االفتتاح 

حضور مميز من مسؤولي 
وعناصر اللعبة على مستوى 

دولة اإلمارات تقدمهم الشيخ 
عبداهلل الشرقي رئيس مجلس 

إدارة اتحاد اإلمارات لبناء 
األجسام والقوة البدنية ، 

وزمالءه أعضاء مجلس إدارة 
االتحاد محمد المري ، وفيصل 
الغيص ، واحمد جوهر ، بجانب 
عبدالمجيد يزبك المدير الفني 
لالتحاد ، وكان االفتتاح مميز  
يتناسب مع اإلمكانيات التي 
تحتويها الصالة برأس الخيمة .

مريم الزعابي تحتفي بوفد 
األكاديمية خالل افتتاح »ستايلي«
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