
مأدبة إفطار رمضانية 
على شرف نائب رئيس االتحاد الدولي
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بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة األكاديمية

زايد الجالف يقيم مأدبة إفطار 
فاخرة بمناسبة تواجد عادل فهيم بدبي

أقام السيد / زايد الجالف نائب رئيس 
مجلس إدارة األكاديمية الدولية 

لبناء األجسام واللياقة البدنية في دبي 
ومديرها العام مأدبة إفطار  رمضانية بمنزله 

بدبي على شرف الدكتور عادل فهيم نائب 
رئيس االتحاد الدولي رئيس كل من االتحاد 
العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام ، 

وذلك خالل زيارته للدولة مؤخرا وتقديرا السمه 
ولمكانته ودعمه الكبير لألكاديمية منذ أن بدأت 

مسيرتها قبل ست سنوات وحتى أالن .
دعي للمأدبة سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس األكاديمية سفير االتحاد العربي لبناء األجسام 

للتنوير والتعليم والثقافة ، وكافة أعضاء مجلس 
إدارة األكاديمية وهم المهندس وليد عبدالكريم كبير 

المحاضرين مدير الشؤون الفنية والحكم الدولي 
، والحكم الدولي جاسم اشكناني مدير الشؤون 

اإلدارية ، والمحاضر الدولي صالح طاهر ، والدكتور 
وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية ، وراشد 

الزعابي مسؤول منطقة أبوظبي ، وخالد الظاهري 
مسؤون مدينة العين ، وحسن الخميس مدير اإلعالم 

واالتصال الرقمي باألكاديمية  .
 وكان السيد زايد الجالف رحب بتواجد الدكتور عادل 

فهيم في دبي وبتشريفه وحضوره مأدبة اإلفطار 
، وأكد سعادته بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

األكاديمية بقيادة العقيد عبدالكريم سعيد .
كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الدكتور 

عادل فهيم في دعم مسيرة بناء األجسام عربيا 
 IFBB ودوليا بصفة عامة ومسيرة أكاديمية

باإلمارات ، ووعد بمزيد من الجهد خالل الفترة 
المقبلة حتى تواصل األكاديمية نجاحها وريادتها.
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أكد الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي 
ورئيس االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء 

األجسام سعادته الكبيرة بالتواجد في دبي بجانب 
أحبائه وأصدقائه من مسؤولي األكاديمية الدولية 

لبناء األجسام . معتبرا دولة اإلمارات بما تضم من 
أخوه وأحباء وأشقاء بلده الثاني متمنيا مزيدا من 

االزدهار لها ، ومزيدا من النجاح والتوفيق ألكاديمية 
IFBB في دبي.

من جانبه رحب سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس أكاديمية IFBB بدبي بتواجد الدكتور 
عادل فهيم في دبي ، مشيدا بمواقفه وبدعمه 

الكبير لمسيرة األكاديمية  بصفة خاصة ، ورياضة 
بناء األجسام على المستوى العربي والدولي 

بصفة عامة.

أكد خالد الظاهري مسؤول األكاديمية في 
مدينة العين وأول خريج إمارتي يحصل على 

شهادة الماجستير من قبل األكاديمية الدولية 
لبناء األجسام اعتزازه وتقديره إلى رئيس 

ومسؤولي األكاديمية لدعمهم الكبير له 
ولمشواره في مجال بناء األجسام واللياقة 

البدنية  مشيرا ان حصوله على الماجستير غير 
حياته إلى األفضل وفتح له أفاق كبيرة على 

صعيد العمل والتخصص في مجال بناء األجسام 
.

داعيا كافة عناصر اللعبة االستفادة بقدر اإلمكان 
من وجود األكاديمية بالدولة واالستفادة من 

المحاضرين الدوليين  المميزين الذين ينتمون إليها  .
وشكر الظاهري دعوة اإلفطار  الكريمة من قبل 

نائب رئيس األكاديمية السيد زايد الجالف التي 
ضمت رموز بناء األجسام ومسؤولي األكاديمية . 

عبدالكريم سعيد يشيد عادل فهيم سعيد بالتواجد في دبي 
بدعم عادل فهيم المتواصل

خالد الظاهري: حصولي على الماجستير
غير حياتي إلى األفضل
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عقد مجلس إدارة أكاديمية االتحاد الدولي لبناء 
األجسام واللياقة البدنية باإلمارات خالل اجتماعه 

األخير الذي عقد  في مقر األكاديمية في دبي 
ترتيبات المرحلة المقبلة من نشاط األكاديمية ، 

كما قيم المرحلة السابقة وما تخللها من دورات 
وأنشطة مختلفة ، والعديد من األمور المهمة التي 

تساهم في محافظة األكاديمية على نجاحها 
وتميزها في أداء دورها األكاديمي  بما يتناسب 

مع اسم ومكانة وسمعة األكاديمية الذي حققته 
خالل األعوام الماضية .

ترأس االجتماع سعادة العقيد عبدالكريم  محمد 

سعيد رئيس مجلس اإلدارة  سفير االتحاد العربي 
لبناء  األجسام ، وبحضور السيد / زايد الجالف  نائب 

الرئيس المدير العام ، و األعضاء المهندس وليد 
عبدالكريم كبير المحاضرين مدير الشئون الفنية ، 

وجاسم أشكناني مدير الشؤون اإلدارية ، والمحاضر 
الدولي صالح طاهر ، ومحمد عبدالكريم مدير 

العالقات العامة ، ووسام عبدالكريم مدير الشؤون 
القانونية .

في بداية االجتماع حرص رئيس مجلس اإلدارة على 
اإلشادة  بدعم رئيس االتحاد الدولي  السيد / رفائيل 

سانتوجا لمسيرة األكاديمية  بوقوفه  وتشجيعه 

برئاسة عبدالكريم سعيد

مجلس اإلدارة  يشيد بدعم رئيس االتحاد الدولي ونائبه
ويعتمد برنامج الدورات حتى نهاية العام

الدائم   لألكاديمية  ، وعلى إشادته بالنهج الناجح 
والمميز لألكاديمية ، مما جعلها تتصدر ترتيب كافة 
األكاديميات  التابعة لالتحاد الدولي على مستوى 

العالم .
كما وجه سعادة العقيد الشكر الجزيل إلى الدكتور 

عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي ورئيس 
االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام  
لدعمه ومساندته أيضا لمسيرة األكاديمية وجميع  

القائمين عليها . 
 كما شكر سفير االتحاد العربي زمالءه أعضاء 

مجلس  إدارة األكاديمية  على جهودهم المبذولة 

،  متمنيا مزيدا من التميز خالل الفترة المقبلة ، مثنيا 
على نجاح كافة الدورات التي نظمت خالل الفترة 

الماضية في ظل أزمة جائحة كورونا 
 عن بعد  ومن خالل » برنامج زووم االلكتروني 

»  ، وقال رغم التباعد إال أن جميع الدورات نجحت 
وحققت أهدافها المرجوة لكافة المشاركين سواء 

من داخل الدولة أو خارجها .
كما اعتمد المجلس دورات المرحلة المقبلة حتى نهاية 
شهر ديسمبر من العام الجاري ،  والتي تلبي احتياجات 
كافة المدربين والمتخصصين في مجال  بناء األجسام 

واللياقة البدنية سواء داخل الدولة وخارجها .

لقطة من أجتماع مجلس اإلدارة برئاسة عبدالكريم سعيدرافائيل سانتوجا

عادل فهيم
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بنجاح كبير نظمت أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام 
واللياقة البدنية في دبي دورة المستوى السادس لصقل 
المدربين والمهتمين برياضة بناء األجسام واللياقة البدنية 

على مستوى الشرق األوسط  .
  جرت الدورة  تحت إشراف سعادة العقيد عبدالكريم 

سعيد رئيس األكاديمية سفير االتحاد العربي  أيام 22  
و23 و24 إبريل الفائت »عن ٌبعد« من خالل برنامج 

زووم للواقع االفتراضي لكافة المشاركين في الدورة، 
وشهدت حضور السيد / زايد الجالف نائب الرئيس والمدير 
العام ، وقادها المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين 

مدير الشؤون الفنية  باألكاديمية  ، واألعضاء جاسم 
اشكناني مدير الشؤون اإلدارية ، ومحمد عبدالكريم 

مدير العالقات العامة ، والدكتور وسام عبدالكريم مدير 
الشؤون القانونية   .

وكان  سعادة العقيد عبد الكريم محمد سعيد رئيس 
األكاديمية أكد أهمية المستوى السادس لجميع 
المدربين والمدربات والمهتمين بشؤون رياضة بناء 

األجسام  واللياقة البدنية ،  كون الدورة تمنح لجميع 
المشاركين فيها بطاقة التدريب الذهبية المعتمدة 

والصادرة من االتحاد الدولي لبناء األجسام والمعترف بها 
في 202  دولة على مستوى العالم .

شملت  المحاور الرئيسية للدورة   مبادئ التدريب، 
فسيولوجية التمارين، وظائف الجهاز العضلي، ودور القلب 

واألوعية الدموية في بناء جسم رياضي متناسق.

استقبل سعادة العقيد السفير عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية IFBB لبناء 
األجسام واللياقة البدنية في دبي اتينا بلوبلوفا نائبة رئيس االتحاد الجورجي 

لبناء األجسام واللياقة البدنية والحكمة الدولية في بناء األجسام وذلك في مقر 
األكاديمية في دبي بحضور المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير 

الشؤون الفنية في األكاديمية .
وحظت نائبة رئيس االتحاد الجورجي باستقبال حار خالل زيارتها لألكاديمية تقديرًا 
لمكانتها ودورها المهم في مجال بناء األجسام ولتاريخها كبطلة سابقة مثلت 

بالدها في العديد من البطوالت الدولية والعالمية في مجال اللعبة .
وخالل اللقاء شرح سعادة العقيد  عبدالكريم سعيد   النظام المتبع في تنظيم 

الدورات والنجاحات التي حققتها األكاديمية خالل الست سنوات الماضية  مما 
جعلها تحتل المرتبة األولى عالميا في مجالها األكاديمي  بشهادة االتحاد 

الدولي .
من جانبها أكدت اتينا بلوبلوفا تقديرها لنجاحات أكاديمية IFBB بدبي ودورها 

المهم في تطوير أداء ومستوى كافة المدربين على مستوى الشرق األوسط .
 وفي ختام الزيارة تم تكريم نائبة رئيس  االتحاد الجورجي من قبل رئيس 

األكاديمية واتخذت الصور التذكارية تخليدا للزيارة .

نجاح كبير ومشاركة 
مميزة في دورة 

المستوى السادس لبناء 
األجسام واللياقة البدنية

نائبة رئيس االتحاد الجورجي لبناء 
األجسام في ضيافة األكاديمية

وليد عبدالكريم
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استقبل سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد 
رئيس أكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام 
واللياقة البدنية بدبي في مقر األكاديمية 

حكمي بناء األجسام الدوليين  محمود عمرو 
درويش ، ومحمد محسن إبراهيم  من جمهورية 

مصر العربية مؤخرا  خالل زيارتهما لدبي في مقر 
األكاديمية في دبي وذلك خالل زيارتهما مؤخرا 

لدبي .
وخالل الزيارة التي ضمت بجانب سعادة رئيس 
األكاديمية كل من المهندس وليد عبدالكريم 

كبير المحاضرين باألكاديمية مدير الشؤون 
الفنية ، والبطل والمدرب وسام عبدالكريم مدير 

الشؤون القانونية   استعرض رئيس األكاديمية 

كم النجاحات التي حققتها األكاديمية في مجال 
تدريب وتأهيل وصقل مدربي بناء األجسام ليس 
على المستوى المحلي فقط بل على مستوى 

لشرق األوسط ، خاصة الدورات التي تهتم بتدريب 
وصقل حكام بناء األجسام .

وفي المقابل أشاد كل من الحكمين الدوليين 
محمود عمرو درويش ، ومحمد محسن إبراهيم  

بمسيرة األكاديمية وبالدور الكبير والمهم الذي 
قامت وتقوم به في خدمة اللعبة .

وفي ختام الزيارة حرص العقيد عبدالكريم سعيد 
على تكريم الحكمين تقديرا لهما ولدورهما في 
مجال تحكيم رياضة بناء األجسام على المستوى 

الدولي . 

أكد الدكتور البطل المصري سعيد عثمان المدرب والمحاضر 
الدولي ان أكاديمية IFBB لبناء األجسام واللياقة البدنية  

بدبي  نجحت منذ بداية مشوارها األكاديمي في صقل 
المدربين في تنظيم عدد من دورات التغذية ألهميتها 
الكبيرة بالنسبة لقطاع بناء األجسام بشكل خاص وكل 

الرياضات بشكل عام .
واعتبر بحكم خبرته الكبيرة الخضراوات الورقية لها فوائد 

كثيرة للجسم فهي تعيد السيولة للمفاصل و تعالج خشونة 
المفاصل و تقوم بتنشيط الشرايين ، كما تساهم في منع 
النوبات القلبية و تعالج كثيرا في أمراض القلب و األوعية 

الدموية التي تسبب الوفاة. 

عبدالكريم سعيد يكرم
محمود درويش ومحمد محسن 

سعيد عثمان: التغذية السليمة 
مفتاح الحياة الصحية وتحقيق البطوالت
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برنامج دورات األكاديمية 
حتى نهاية 2021
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