
اجتماع مهم لنائب رئيس االتحاد الدولي 
مع رئيس أكاديمية »IFBB« ومديرها العام بدبي

 ”IFBB“ اجتمع سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية
الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية باإلمارات والشرق األوسط، 
سفير االتحاد العربي لبناء األجسام، في مقر األكاديمية بدبي مع 

سعادة الدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس االتحاد 
العربي والمصري واإلفريقي، وبحضور المهندس وليد عبدالكريم 

مدير عام األكاديمية كبير المحاضرين الدوليين.
تضمن االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي 

تتعلق باألكاديمية، كما تضمن مناقشة كافة التقارير الخاصة بخطط 

األكاديمية المستقبلية، وتم اعتماد دورات المرحلة المقبلة من 
العام.

كما اطلع الدكتور فهيم على تقارير دورات الربع األول من العام 
الجاري 2022، وما تضمنته من نجاح.

كما نقل سعادة الدكتور عادل فهيم تحيات وتقدير وأمنيات  سعادة 
رفائيل   سانتوجا رئيس االتحاد الدولي إلى رئيس األكاديمية، وكل 

أعضاء مجلس اإلدارة على النجاح الذي حققته وتحققه األكاديمية،  
متمنيًا المزيد من النجاح والتألق لألكاديمية  خالل المرحلة المقبلة.

2022 مايو 23العدد



مأدبة إفطار رمضانية تكريمًا للدكتور عادل فهيم في بيت العقيد
ضمت كوكبة من الرياضيين والضيوف

أقام سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 

البدنية، سفير االتحاد العربي، مأدبة إفطار؛ تكريمًا 
للدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي، رئيس 

االتحاد العربي والمصري واإلفريقي لبناء األجسام؛ 

وذلك تقديرًا لدوره الكبير في دعم مسيرة أكاديمية 
االتحاد الدولي بشكل خاص، ورياضة بناء األجسام 

على المستويين العربي والدولي بشكل عام.
حضر المأدبة عدد كبير من رموز رياضة بناء األجسام 
على المستويين المحلي والعربي؛ في مقدمتهم 

أعضاء مجلس إدارة األكاديمية المهندس وليد 
عبدالكريم المدير العام وكبير المحاضرين، والدكتور 
وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية، والكابتن 

محمد عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية.
كما شهد اللقاء حضور أحمد حيمور نائب رئيس 

االتحاد اآلسيوي، والدكتور سعيد عثمان الخبير 
والمحاضر الدولي وصاحب أكبر سجل إنجازات في 

تاريخ المنتخبات المصري كمدرب.
هذا إلى جانب عدد كبير من منتسبي أكاديمية 

“IFBB” ومحبي  الدكتور عادل فهيم.

عبدالكريم سعيد وعادل فهيم يتوسطان الحضور
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نظم نادي “وورلد جيم” للياقة  البدنية والفتنس بدبي، 
مهرجانًا رياضيًا كبيرًا،  أحيا به ليالي شهر رمضان المبارك، 
عبر تنظيم 3 بطوالت في كل من الكرة الطائرة، وكرة 

القدم، والقوة البدنية.
ُأقيم المهرجان برعاية ودعم العقيد عبدالكريم 

سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية، وبإشراف وتنظيم الكابتن وسام 
عبدالكريم مدير عام نادي “وورلد جيم “، وبتنسيق 

 ”IFBB“ من المهندس وليد عبدالكريم مدير أكاديمية
بدبي والشرق األوسط، والكابتن والبطل محمد 

عبدالكريم مدير الشؤون اإلدارية في األكاديمية.
وكانت اللجنة المنظمة نظمت احتفالية كبيرة بهذة 
المناسة في مقر نادي »وورلد جيم« بدبي، لتكريم 

الفائزين بالمراكز األولى في البطوالت الثالث.
شارك في تكريم األبطال العقيد عبد الكريم سعيد 

رئيس أكاديمية “IFBB” راعي المهرجان، بحضور ضيف 
الشرف الرياضي المخضرم درويش سعيد، وأعضاء 

اللجنة المنظمة، وعدد كبير من الضيوف والرياضيين 
والمسؤوليين وممثلي الجهات الراعية والداعمة.
وكان فريق “وورلد جيم” حسم لقب بطولة الكرة 

3 بطوالت قوية في الطائرة والقدم والقوة 
“وورلد جيم” ُيحيي رمضان بمهرجان رياضي كبير

الطائرة، تاله فريق بوبطي في 
المركز الثاني، والعميد في المركز 

الثالث، وكويك بول في المركز 
الرابع، واإلمبراطور في المركز 

الخامس واألخير.
كما نجح فريق “وورلد جيم” أيضًا 
في تحقيق الفوز بجدارة ببطولة 

كرة القدم على حساب فريق” ايه 
جي ستار” الثاني، وملك أوروبا 

الثالث.

عبدالكريم سعيد يتوسط االبطال والضيوف

عبدالكريم سعيد مع شقيقه الرياضي المخضرم درويش سعيد خالل االحتفالية
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النتائج الكاملة لبطولة “وورلد جيم“ الرمضانية للقوة البدنية

 فئة الشباب تحت 23 سنة: جاء الالعب علي عبدالكريم 
في المركز األول، تاله حسن شهدور في المركز الثاني، ثم 

سهيل الهرمودي في المركز الثالث.
 فئة السيدات: تصدرت الالعبة ناهد جمشيد المركز األول 

في وزن 66 كج، تلتها فوزية عبداهلل في المركز الثاني.
 وفي وزن تحت 73 كج، حلت جوليا شاشا في المركز 

األول وجاسيكا في المركز الثاني.

 وفي وزن فوق 73 كج حسمت هبة عمر المركز األول 
لمصلحتها.

  وفي فئة الرجال وزن تحت 84 كج جاء أحمد رحيمي في 
المركز األول، تاله عبد البشير محمد في المركز الثاني.

 وفي وزن تحت 94 كج جاء في المركز األول أحمد محمد،
تاله حمدي نعيم، ثم أحمد فيصل.

 وفي وزن تحت 105 كج، حلَّ في المركز األول آدم 

حسنين، وحلَّ ثانيًا حمدان محمد، ثم خالد حميد.
 وفي وزن تحت 120 كج حلَّ وليد جمول في المركز 

األول، تاله عبداهلل الشراري، ثم مؤمن تركي في المركز 
الثالث.

 وفي الوزن المفتوح فوق 120 كج جاء حسين أبو عمر  
في المركز األول، تاله مهدي عبداهلل الثاني.

 أما  جائزة أصغر العب في البطولة فذهبت إلى الالعب 

الواعد سهيل الهرمودي 15 سنة؛ حيث نجح في رفع وزن 
65 كج.

 وفاز بجائزة أعلى رفعة في البطولة  الالعب البطل  حسين 
أبو عمر 220 كج.

وشهدت مراسم التتويج تكريم العديد من الشخصيات 
والضيوف إلى جانب ممثلي الجهات والشركات الراعية 

وكافة المشاركين في التنظيم.
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“”IFBB باإلمارات والشرق األوسط نجاح مهرجان “وورلد 
جيم” الرمضاني، مشيدًا بالنتائج التي تحققت، وبالروح 

الرياضية لجميع المشاركين، وقال: إن التظاهرة حققت 
أهدافها المرجوة هذا العام، ووعد بتحضيرات أكثر  وجوائز 

أكبر للمشاركين في نسخة العام المقبل.
وقال: إن البطوالت الثالث أظهرت مستويات عالية 

للمشاركين، خاصة خالل منافسات بطولة القوة البدنية 
التي ُنظمت في مقر النادي بأم الرمول  بالراشدية بدبي.

وحرص سفير االتحاد العربي لبناء األجسام العقيد/ 
عبدالكريم سعيد على توجيه الشكر الجزيل إلى أعضاء 

اللجنة المنظمة للبطولة الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل 
تحقيق النجاح، وخروج المهرجان بأفضل صورة تليق باسم 

النادي وتاريخه.

أكد الكابتن وسام عبدالكريم مدير عام صالة “ وورلد جيم 
“ رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان “ وورلد جيم” الرمضاني، 
سعادته الكبيرة بنجاح المهرجان، وخروجه بالشكل الالئق 
به، وبتاريخ نادي “ وورلد جيم” الذي يعد من أوائل األندية 

الخاصة في بناء األجسام والفتنس بدبي.
كما حرص على توجيه الشكر إلى سعادة العقيد/ 

 IFBB”“ عبدالكريم سعيد رئيس أكاديمية االتحاد الدولي

على دعمه ورعايته وحضوره وتكريمه ألبطال المهرجان .
كما وعد بتنظيم نسخة استثنائية العام المقبل؛ بحيث 

تجمع أهم الفرق، وأبرز النجوم واألبطال في كافة 
األلعاب.

وفي الختام وجه الشكر إلى كل المشاركين، وكل 
من حرص على الحضور والمشاركة في حفل ختام 

المهرجان.

عبدالكريم سعيد يشيد 
بنجاح مهرجان” وورلد جيم” الرمضاني

وسام عبدالكريم انتظروا نسخة
استثنائية أكثر نجاحا العام المقبل

بعد نجاح مهرجان هذا العام
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بشير سالمة يشكر فهيم 
وعبدالكريم سعيد على دعمهما الكبير

ضمت كوكبة من المدربين 
على المسـتـوى العـربـــي

األكاديمية تستعرض برامجها في ندوة رمضانيةأكاديمية IFBB تفتتح فرعًا لها في فلسطين

كسبت أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية باإلمارات والشرق األوسط، شراكة جديدة من خالل 
تعاقدها لفتح فرع جديد لها  بدولة فلسطين برئاسة السيد/ 

بشير سالمة.
واعتبرت إدارة األكاديمية برئاسة سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد فتح مقر لها في دولة فلسطين بأنه يعد 
إضافة إلى مجمل المقرات األخرى ببعض الدول العربية، 

وهو مكسب كبير؛ لما تحتله دولة فلسطين من مكانة 
وتاريخ كبيرين في مجال بناء األجسام على المستوى 

العربي.
فيما اعتبر الجانب الفلسطيني برئاسة السيد/ بشير سالمة 
التعاقد مع األكاديمية بأنه مكسب كبير أيضًا  لرياضة بناء 

األجسام على مستوى دولة  فلسطين.
وأكد سالمة شكره الكبير وتقديره إلدارة األكاديمية في 
دبي، مشيرًا إلى أن فرع األكاديمية في فلسطين سيكون 
خير ممثل لألكاديمية، وذكر أن  سعادة السفير العقيد/ عبد 

الكريم محمد سعيد لم يتواَن عن تقديم كامل التسهيالت 
إلتمام التعاقد، وقال: “ فلسطين تضم خامات رياضية عالية، 

إلى جانب المستوى المتقدم في رياضة بناء األجسام”، 
وأضاف: نحن بدورنا سنقدم كامل إمكاناتنا وخبراتنا التي 

اكتسبناها  على مدار السنوات الماضية، للعمل على نجاح 
مهمة األكاديمية بدولة فلسطين، والعمل على تنظيم 
دورات مميزة في كل المستويات؛ بهدف تطوير هذه 
الرياضة، وصقل قدرات المدربين وكل ممارسي اللعبة.
كما حرص مدير فرع األكاديمية في فلسطين الكابتن 

بشير سالمة على توجيه الشكر للمهندس وليد عبدالكريم 

المدير العام وكبير المحاضرين 
باألكاديمية على تعاونه 

ومساهمته في تحقيق أمل 
استضافة مقر األكاديمية في 

فلسطين.
وقال: “منذ تأسيس أكاديمية االتحاد 

الدولي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية بدأ التفكير في العمل على 

التعاقد معها لفتح فرع في فلسطين، 
وفي هذا اإلطار تم التواصل مع رئيس 

االتحاد العربي ونائب رئيس االتحاد 
الدولي ورئيس االتحاد المصري لبناء 

األجسام واللياقة البدنية الدكتور 
عادل فهيم، إلى جانب التواصل مع 

سعادة السفير العقيد عبد الكريم 
محمد سعيد الذي أكد دعمه للفكرة، 

ومساندته الكاملة لها.

نظمت أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجسام 
 )IFBB( واللياقة البدنية باإلمارات  والشرق األوسط
ندوة رمضانية افتراضية عبر تطبيق” زووم “ شهدت 

اشتراك ومتابعة عدد كبير من أسرة بناء األجسام 
واللياقة البدنية والمدربين والمدربات على مستوى 

الشرق األوسط، إلى جانب عدد من رجال اإلعالم 
العرب المهتمين برياضة بناء األجسام.

استهدفت الندوة التي شهدت حضورًا مميزًا مشاركة 
سعادة العقيد/عبدالكريم سعيد رئيس مجلس اإلدارة  
األكاديمية، وأعضاء مجلس إدارة األكاديمية، وجرى 

إلقاء الضوء على األكاديمية، وبرنامج الدراسة بها، 
واألهداف المرجوة من وراء االشتراك بها.

أدار الندوة بمهارة وكفاءة كعادته المهندس/ وليد 
عبدالكريم كبير المحاضرين باألكاديمية ومديرها العام، 

وشهدت على مدار أكثر من ساعتين تفاعاًل كبيرًا بين 
كافة المشاركين فيها.

وفي الختام، أبدى الجميع إعجابه وتقديره للدور الكبير 
والمهم  الذي تلعبه األكاديمية في تطوير وتأهيل 

كافة المشاركين فيها، والوصول بهم إلى أفضل 
مستوى ممكن.

كما شهدت الندوة مشاركة فاعلة من قبل رجال 
اإلعالم، وأكدوا جميعًا من خالل مداخالتهم نجاح 

الدور الذي قامت به األكاديمية خالل السنوات الست 
الماضية، والذي أسهم في تطوير وتأهيل المدربين 

بشكل خاص، ومناهج رياضة بناء األجسام بشكل عام، 
واعتبروا األكاديمية المكان األفضل لكافة المدربين، 

وكل عناصر اللعبة  الباحثين عن النجاح والتميز.
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نظمت صالة “وورلد جيم” بأم الرمول في دبي، بالتعاون 
مع أكاديمية

“IFBB” باإلمارات والشرق األوسط، ندوة رياضية ضمن 
أنشطتها المنوعة والمختلفة  التي نظمتها هذا العام 

خالل شهر رمضان المبارك.
حملت الندوة عنوان “ الرياضة والتغذية” وهو من 

المواضيع المهمة التي تهم كل الرياضيين بمختلف 
اهتماماتهم وتخصصاتهم؛ لذلك حرص عدد كبير من 
الرياضيين، وخاصة أبطال ونجوم وممارسي رياضة 

بناء األجسام واللياقة البدنية على الحضور إلى 
الندوة، واالستفادة من كم المعلومات التي بها.

حاضر في الندوة كل من المهندس وليد عبدالكريم 
كبير محاضري أكاديمية “IFBB” ومديرها العام، 

والدكتور سعيد عثمان المدرب المعروف والمحاضر 
الدولي.

وكانت الندوة شهدت عدة مداخالت من قبل 
العقيد/ عبدالكريم سعيد بحكم خبرته، وتاريخه الكبير 

في مجال الرياضة بصفة عامة، كما شهدت العديد 
من المداخالت من قبل المشاركين في الندوة.
وكانت الندوة حظيت بتنظيم مميز بقيادة الكابتن 

وسام عبدالكريم مدير عام صالة “ وورلد جيم” الذي نجح 

بالتعاون مع إدارة األكاديمية في تحقيق نجاح كبيرة 
للندوة.

في الختام، حرص سعادة العقيد عبدالكريم سعيد على 
تكريم العديد ممن شاركوا في الندوة؛ وفي مقدمتهم 

الدكتور سعيد عثمان، لما قدمه من جهد خالل فترة 
إقامته في ضيافة صالة “ وورلد جيم” واألكاديمية.

إقبال كبير على ندوة التغذية 
والريـاضـة بصـالـة “وورلـد جـيـم“

 
  شكر و تقديرشهادة  
 بجمارك دبي بجزيل الشكر و التقدير مركز التدريب الجمركي يتقدم

   
 صالح العامري/  للدكتور                                                        

 " اللياقة البدنيةتقديم ورشة عمل بعنوان " في  هالمميز  وذلك لجهوده
 MICROSOFT TEAMSعبر المنصة االلكترونية  2022 أبريل 06بتاريخ 

 

 مع تمنياتنا بدوام الــتوفيق والــنجاح
 

                             
                                                                                                                                               

  
           

 
 

              
 

 
  شكر و تقديرشهادة  
 بجمارك دبي بجزيل الشكر و التقدير مركز التدريب الجمركي يتقدم

   
 وليد عبدالكريم/  للمهندس                                                        
 " الصحة والتغذيةتقديم ورشة عمل بعنوان " في  هالمميز  وذلك لجهوده

 MICROSOFT TEAMSعبر المنصة االلكترونية  2022 أبريل 05بتاريخ 
 

 مع تمنياتنا بدوام الــتوفيق والــنجاح
 

                             
                                                                                                                                               

  
           

 
 

              
 

 ”IFBB“ تحت شعار »صحتي في بدني«، نظمت أكاديمية
الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية بدبي، بالتعاون مع مركز 

التدريب الجمركي في جمارك دبي، ورشة تدريبية ناجحة عن 
التغذية الصحية السليمة، وفائدتها، واللياقة البدنية لموظفي 

جمارك دبي.
حاضر في الدورة المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين 

باألكاديمية ومديرها العام، والدكتور صالح طاهر.
واستهدفت الورشة حث المشاركين على االهتمام باألغذية 
الصحية السليمة، ورفع عنصر اللياقة البدنية، وأهميتهما في 
تحفيز طاقة الموظفين في بيئة العمل، وخلق طاقة إيجابية 

تسهم في المزيد من اإلبداع، والتطور المهني والوظيفي.

وكان مركز التدريب الجمركي في جمارك دبي أرسل شهادات 
تقدير لكل من المهندس وليد عبدالكريم، وصالح طاهر ممثلي 

األكاديمية؛ تقديرًا لجهدهما في إنجاح الورشة.
وكانت أكاديمية “IFBB” بدبي برئاسة العقيد عبدالكريم 
محمد سعيد سفير االتحاد العربي لبناء األجسام واللياقة 
البدنية، أطلقت مجموعة من المبادرات التوعوية، مؤخرًا، 

لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة؛ لنشر الثقافة 
الرياضية بين كافة فئات المجتمع من خالل ورش عمل، 

يقودها العديد من المحاضرين الدوليين المعتمدين؛ وذلك 
في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به األكاديمية تجاه 

المجتمع.

 وجه الكابتن  أنور عبدالرحيم آل علي، أخصائي أول في قسم التدريب الجمركي وعضو 
في لجنة األنشطة اإلجتماعية والرياضية بجمارك دبي النشكر أ إلى كاديمية IFBB الدولية 
لبناء األجسام واللياقة البدنية  على تعاونها مع مركز التدريب الجمركي في جمارك دبي  

بتنظيم ورشة تدريبية مميزة  ضمن مبادرة “صحتي في بدني” والتي تم خاللها تسليط 
الضوء على أهمية التغذية الصحية السليمة واللياقة البدنية وفائدتهما. 

واشاد  أنور عبدالرحيم  باالداء المميز  للجنة التي ادارت الورشة التي ضمن وليد عبدالكريم  
كبير محاضري األكاديمية ، والمحاضر الدولي  صالح طاهر .

ورشة ألكاديمية االتحاد الدولي لألجسام 
في التغذية واللياقة لموظفي جمارك دبي

أنور عبدالرحيم سعيد بنجاح الورشة 

بالتعاون مع أكاديمية “IFBB”تحت شعار “صحتي في بدني“

أنور عبدالرحيم

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية
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أصدر االتحاد الدولي لبناء األجسام 
واللياقة البدنية، )IFBB( كتيبًا جديدًا  

باللغة اإلنجليزية عن أضرار المنشطات، تم 
إعداده من قبل لجنة مكافحة المنشطات 

باالتحاد الدولي، وتم اعتماده من قبل 
الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس االتحاد 

الدولي، ليتم توزيعه على مستوى العالم؛ 
حيث سيكون مرجعًا، وإصدارًا جديدًا من 

إصدارات االتحاد الدولي التي تكشف 
األضرار الجسيمة للمنشطات على أجسام 

وصحة الرياضيين.

تضمن الكتيب الجديد للمنشطات محاور عدة؛ أهمها: 
بنود القانون الدولي لمكافحة المنشطات، وشرح 

اآللية الخاصة بخطوات ومراحل اختبارات فحص 
المنشطات، والئحة العقوبات الخاصة بتعاطي 

المنشطات، والقائمة الكاملة للمنشطات واألدوية  
والمواد المحظورة.

من جانبه، اعتبر سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس أكاديمية )IFBB( باإلمارات والشرق 

األوسط، الكتيب الجديد للمنشطات، إضافة مميزة 
للجنة المنشطات في االتحاد الدولي، لما يحتويه 

من معلومات وتوصيات مهمة.

عبدالكريم سعيد يشيد بكتيب 
االتحاد الدولي الخاص بـ”أضرار المنشطات“

اشراف:
وليد عبدالكريم

تحرير وإعداد:
حسن الخميس

إخراج وتنفيذ:
إبراهيم نبيل

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية
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