
االتحاد الدولي بقيادة سانتوغا وفهيم 
يواصالن دعمهما لمسيرة األكاديمية

كشف سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس أكاديمية IFBB الدولية 
لبناء األجسام واللياقة البدنية في اإلمارات والشرق األوسط مواصلة 
االتحاد الدولي بقيادة كل من رفائيل ساتتوغا الرئيس والدكتور عادل 

فهيم نائب الرئيس دعمه الكبير لمسيرة األكاديمية.
وذكر أن النجاحات الكبيرة واالستثنائية التي حققتها وتحققها 

األكاديمية تجعل االتحاد الدولي فخور بهذا النجاح المميز 
واالستثنائي الذي لم تحققه أي أكاديمية مماثلة سواء في بناء 

األجسام أو في أي رياضة أخرى على مستوى العالم.
ووعد سعادة رئيس األكاديمية ببزل الجهد في الفترة المقبلة من 

أجل المحافظة على هذا النجاح وهذا التميز... رافائيل سانتوغا

عادل فهيم يتوسط عبدالكريم سعيد ووليد عبدالكريم

2021 سبتمبر العدد السادس عشر
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اختتمت بنجاح وتميز دورة المستوى الخامس 
التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء 
األجسام واللياقة البدنية ) عن ُبعد ( اليوم 

وأمس.
افتتح الدورة سعادة العقيد عبدالكريم 

محمد سعيد رئيس األكاديمية  في 
اإلمارات والشرق األوسط  سفير االتحاد 
العربي بكلمة أكد خاللها ترحيبه  الكبير 

بالمشاركين مشيدا بحرصهم على االشتراك 
في دورات األكاديمية  لكونها المكان 

المناسب  للتعليم والصقل والتأهيل، 
واألكاديمية الوحيدة لمعتمد  في أكثر 

عبدالكريم سعيد يشيد بتميز 
المشاركين في دورة IFBB للمستوى الخامس

بمشاركة مؤسسة  دبي لخدمات اإلسعاف

من 203 دولة على مستوى العالم.
 تابع فعالياتها الدورة السيد زايد الجالف نائب 

رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام، والسيد / جاسم 
اشكناني مدير الشؤون اإلدارية، والدكتور وسام 

عبدالكريم مدير الشؤون القانونية، والكابتن محمد 
عبدالكريم مدير العالقات العامة.

 أدار  الدورة  المهندس وليد عبدالكريم كبير 
المحاضرين مدير الشؤون الفنية في األكاديمية، 

وشارك  بها مدربة  دعم الحياة في مؤسسة دبي 
لخدمات اإلسعاف السيدة / علياء شروخ التي 

شاركت  بمحاضرة مميزة في اإلسعافات األولية 
كانت مفيدة  لجميع المشاركين.

شارك في الدورة عدد مميز من المشاركين 
من المدربين والمدربات والمهتمين برياضة بناء 

األجسام واللياقة البدنية من داخل وخارج الدولة.
واحتوت الدورة على عدد من المحاور المهمة التي 

تساهم في صقل وتأهيل المدربين في مقدمتها 
مبادئ الفسيولوجية العامة، والهيكل العظمي 

لجسم اإلنسان، بجانب الغدد الصماء ودورها المهم 
في بناء جسم سليم ومتكامل بدنيا.

وبجانب شهادة النجاح التي يحصل عليها جميع 
المشاركين الصادرة من االتحاد الدولي، سوف 

يحصل المشاركين أيضا على شهادة مشاركة 
معتمدة من مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف.

زايد الجالف: غايتنا 
دائما التميز وتحقيق 

األهداف المرجوة

أكد السيد / زايد الجالف  نائب رئيس مجلس إدارة األكاديمية 
ومديرها العام  خالل كلمته التي ألقاها على المشاركين 

في دورة المستوى الخامس  أن الغاية المستهدفة 
لألكاديمية هي التميز واالرتقاء بمستوى جميع المشاركين.
كما أشاد  بنجاح الدورة وخروجها بالشكل الذي يليق بمستوى 

األكاديمية والقائمين عليها ، وأثني على األداء المتميز لكبير 
المحاضرين المهندس وليد عبدالكريم ، وبأداء الكادر التنظيمي  

االحترافي الذي يساهم دائما في تحقيق النجاح المنشود.
وأرجع  الجالف  نجاح دورة المستوى الخامس وكافة 

الدورات السابقة التي نظمتها األكاديمية في دبي إلى 
القيادة الحكيمة والمميزة  لألكاديمية من قبل سعادة 

العقيد   / عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة  
األكاديمية  سفير االتحاد العربي  واحد أقطاب رياضة بناء 

األجسام على المستوى العربي.
وقال : هدفنا األساسي هو تقديم مادة علمية  معتمدة دوليا  
للمدربين  والمدربات والى كافة المهتمين بشؤون رياضة بناء 

األجسام واللياقة البدنية على مستوى الشرق األوسط.

زايد الجالف

أداء متميز للمحاضر الدولي وليد عبدالكريملقطة جماعية للمشاركين في الدورة

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 23
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والدخول في مرحلة التخصص بالتعليم الجامعي.
وبهدة المناسبة الغالية كما وصفها »الجد« أبو 

وليد حرص على دعوة كل أفراد أسرته لحضور حفل 
العشاء الفاخر  الذي جرى على ضفاف   خور دبي 

وتحديدا على ظهر إحدى القوارب الفاخرة   التي 
أبحرت ألكثر من ساعتين  بالخور ..

وكان الحفل جميال ومميزا عاش خالله  جميع أفراد األسرة 
لحظات عامرة  بالفرح  والحب والود بهذة المناسبة السعيدة.

احتفالية نجاح وتفوق لنجاح حفيد األبطال »خالد وليد«

احتفل سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 
أكاديمية IFBB الدولية  لبناء األجسام واللياقة البدنية 

في اإلمارات والشرق األوسط بنجاح الحفيد »خالد« 
أكبر أبناء نجله المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين 

ومدير الشؤون الفنية باألكاديمية.
وحرص العقيد  عبدالكريم سعيد على ترتيب 

احتفالية خاصة ومميزة بمناسبة نجاح »الحفيد  
خالد وليد« في السنة النهائية للتعليم الثانوي، 

أسرة األكاديمية تبارك 
هذا النجاح وهذا التفوق

 من جانبه حرص السيد / زايد الجالف نائب 
رئيس األكاديمية والمدير العام  على  تقديم 

التهنئة  باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع 
أعضاء مجلس إدارة األكاديمية والكادر الفني 

واإلداري  إلى سعادة العقيد عبدالكريم 
سعيد، والكابتن وليد عبدالكريم والى كامل  
أعضاء أسرة العقيد بمناسبة نجاح خالد وليد  
في مراحل التعليم األساسي وانتقاله إلى 

مرحلة التعليم الجامعي. وتمنى  الجالف 
التوفيق  والنجاح لخالد وليد عبدالكريم والى 

جميع وإخوانه في عائلة العقيد.

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 45
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كانت ألكاديمية IFBB الدولية لبناء األجسام في 
اإلمارات  مشاركة ايجابيه ومهمة  في  النسخة الثالثة 

من بطولة دبا كالسيك لبناء األجسام التي جرت هذا 
العام في دبي في مطلع شهر أغسطس 2021 .

حيث قامت إدارة األكاديمية من خالل منصتها 
التي تم  إنشائها خصيصا في موقع البطولة في 
فندق الميدان بالترويج لدوراتها الدولية المعتمدة 
من قبل االتحاد الدولي كما قام الكادر اإلداري 
المكلف من قبل إدارة األكاديمية بشرح مفصل 

عن األكاديمية وبرامجها لكافة رواد البطولة من 
مشاركين وجماهير .

 كما قامت األكاديمية بتقديم ميزات خاصة للمشاركين 
في دوراتها من خالل التسجيل خالل فترة تنظيم 

البطولة  ، هذا بخالف العديد من الهدايا التذكارية التي 
قدمت لجماهير البطولة وأبطالها .

كما كانت لزيارة سعادة العقيد عبدالكريم محمد 
سعيد رئيس األكاديمية سفير االتحاد العربي 
للبطولة وقعا مهما كونه احد أهم أقطاب 

ورموز رياضة بناء األجسام ليس على المستوى 
المحلي فقط بل على المستوى العربي ، حيث 

حرص على متابعة المنافسات خالل يومها الثاني 
وشارك بجانب الكابتن سالم الصريدي رئيس اللجنة 
المنظمة في البطولة بتكريم األبطال كما حرص 

على تكريم رئيس اللجنة المنظمة ، والعديد من 
األبطال ورموز رياضة بناء األجسام .

كما حظى العقيد عبدالكريم سعيد بتكريم خاص 
من قبل نائبة رئيس االتحاد الجورجي لبناء األجسام 

»اتينا بولوبولفا تقديرا لجهوده في دعم مسيرة 
بناء األجسام على المستوى العربي .

وفي الختام اثنى سعادة العقيد على نجاح 
البطولة وأشاد بحجم المشاركة واعتبرها واحدة 

من البطوالت المهمة التي تقام داخل الدولة 
والتي يحرص أبطال الدولة من المواطنين 

لالشتراك بها لما تتضمنه من فئات كثيرة تستوعب 
اكبر عدد من المشاركين واإلبطال ، وتوقع مزيدا 

من النجاحات للبطولة خالل السنوات المقبلة.

عبدالكريم سعيد يبارك نجاح النسخة الثالثة 
من بطولة دبا كالسيك لبناء األجسام

األكاديمية تواجدت  في الحدث ونجحت في الترويج لبرامجها

عبدالكريم سعيد يكرم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة

لقطة جماعية لرجال األكاديمية في البطولة

أشار الكابتن محمد عبدالكريم مدير العالقات 
العامة باألكاديمية  أن تواجد فريق عمل  

األكاديمية في بطولة دبا كالسيك األخيرة حقق 
أهدافه المستهدفة  والمرجوة ، حيث قام رجال 

األكاديمية بتعريف ضيوف البطولة من أبطال 
ومشاركين وجماهير بالدور المهم الذي تقوم به 
األكاديمية  في تدريب وتأهيل وصقل المدربين 

والمدربات وكافة المهتمين برياضة بناء األجسام 
واللياقة الدنية .

وذكر ان إدارة األكاديمية على مدار يومي 

البطولة قامت بتوزيع برامجها على الراغبين في 
االلتحاق بها ، وقامت بمنح خصومات وصلت 

إلى 20 % إلى كل من يسجل خالل الحدث هذا 
. IFBB بخالف توزيع هدايا ترويجية تحمل شعار

محمد عبدالكريم : 
التواجد في البطولة حقق اهدافه

محمد عبدالكريم

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 67
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منذ صغره عرف بالتحدي وقهر  الصعاب  ، وتميز بعزيمة 
األبطال  طيلة مشوار حياته قبل وإثناء وبعد اعتالء 

منصات التتويج كبطل من أبطال مصر في تاريخ رياضة 
بناء األجسام .

وعرف برجل المهام الصعبة سواء في مجاله المهندي 
كضابط شرطة  مغوار أو في المجال الرياضي كبطل 

يعرف طريقه إلى اقتناص األلقاب وكسب الميداليات  
بمختلف ألوانها .

وبجانب ذلك كله يحظى العقيد البطل احمد سامي 
بحب وتقدير الجميع من أسرة بناء األجسام ، ومن كل من 

يتعامل معه ، ويمتلك من السمعة الطيبة التي جعلته 
احد إيقونات رياضة بناء األجسام ليس على مستوى 

وطنه مصر بل على المستوى العربي .
وفي مقدمه محبيه والمؤمنين بإمكانياته وقدراته 
كبطل سعادة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس 

أكاديمية IFBB  ، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس االتحاد 
الدولي  رئيس االتحاد العربي والمصري  واإلفريقي .

ومن انجازات العقيد أحمد سامي  المهمة في مشوار 
حياته انه كسب تحدي السمنة المفرطة التي كان 

يعاني منها ، وتخطاها بصبر وعزيمة ليصبح بطال ، لينضم 
إلى سجل إبطال اللعبة في التاريخ المصري والعربي 

والعالمي ، لما ال وهو بطل إبطال العرب ٢٠١٩ ، وبطل 
العالم ٢٠٢٠ هذا بخالف العديد من األلقاب األخرى التي 

حققها البطل العقيد أحمد سامي .

أحمد سامي قهر تحدي السمنة 
ووصل إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق

بطل من فوالذ 

أحمد سامي مع عبدالكريم سعيد بالقاهرة

األكاديمية ساهمت 
في تطوير أداء المدربين 

على المستوى العربي

عادل فهيم 
األب الروحي ألسرة 
بناء األجسام العربية

من جانبه أكد احمد سامي تقديره الكبير 
إلى سعادة العقيد عبدالكريم سعيد رئيس 

األكاديمية والى جميع القائمين على 
األكاديمية ، واعتبر الدور المهم الذي قامت 

به األكاديمية على مدار الست سنوات 
الماضية في صقل وتدريب وتأهيل المدربين 

من خالل الدورات المعتمدة التي تنظمها 
ساهم في تطوير أداء األبطال وتطوير 

طرق التدريب األمر الذي ساهم في توسيع 
قاعدة األبطال على المستوى العربي .

اثني العقيد أحمد سامي على الدور المهم 
للدكتور عادل فهيم على المستوى الدولي 

والعربي والمصري واعتبره األب الروحي 
ألسرة بناء األجسام على المستوى العربي 

، وقال انه من اكبر الداعمين لألبطال العرب 
على مستوى العالم  .

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنيةاألكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 89
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بعزيمة وإصرار ورغبة في الوصول إلى أعلى مستويات 
التحصيل في رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية استطاعت 

المدربة العمانية  تعيبة عامر  سلمان  اجتياز  7 مستويات 
من مستويات األكاديمية وأصبحت قريبة من الحصول من 

الحصول على درجة الماجستير .
وحرصت الكابتن تعيبة عامر على أن تكون لها بصمة في 

مجال اللياقة البدنية خاصة على مستوى القطاع النسائي 
العماني، لذلك سعت لصقل قدراتها من خالل حرصها على 

االشتراك في دورات األكاديمية التي تعتبرها المكان 
المناسب لتعليم وتأهيل المدربين.

ولم تنسى تعيبة توجيه الشكر إلى كل من رئيس األكاديمية 
العقيد عبدالكريم سعيد والى  المحاضر الدولي وليد 

عبدالكريم ، متمنية مزيدا من النجاح لألكاديمية.

 أكد الكابتن البطل شيخ المدربين وصاحب التاريخ 
المشرف في رياضة بناء األجسام الدكتور / سعيد 

عثمان  ان أكاديمية IFBB منذ إنشاءها قبل 6 سنوات 
بدبي ، وهي  تتولى مسؤولية تطوير مناهج التدريب 

وصقل المدربين وتأهيلهم على مستوى الشرق 
األوسط ..

واشار منذ ذلك التاريخ بدءا عصرًا جديدًا في مجال 
رياضة بناء األجسام واللياقة البدنية ، عصرًا استند على 
العلم األكاديمي ، وعلى التجارب وخبرة األبطال من 
أصحاب التاريخ الطويل والمشرف  في هذا المجال ..

وأضاف : مع تخريج المئات من المشاركين في كافة 
دورات ومستويات األكاديمية ، أضافت األكاديمية   

قاعدة كبيرة من المدربين األكفاء المؤهلين إلى 
الكادر التدريبي على المستوى العربي  ، مما ساهم 

في تكوين قاعدة من األبطال القادرين على تمثيل 
وتشريف أوطانهم في كافة البطوالت الدولية التي 

تنظم على مستوى العالم ، وذكر كل ذلك  تحقق 
بفضل األكاديمية وما تقوم به من دور مهم على 

مستوى تطوير المدربين .
وقال : من اجل  تحقيق  أكبر استفادة ممكنة  حرصت 

إدارة األكاديمية بقيادة سعادة  العقيد /  عبدالكريم 
محمد سعيد  رئيس مجلس اإلدارة سفير االتحاد العربي 

للتعليم والتنوير والثقافة على اختيار كوكبة من  
أكفئ المحاضرين على مستوى العالم  لتتولى   إدارة 

دفة الدورات باألكاديمية  بنجاح وتميز ، ومن اجل 
تحقيق أهدافها المرجوة التي جعلت من األكاديمية  

المكان األفضل واألنسب لتدريب وصقل وتأهيل 
المدربين على مستوى منطقة الشرق األوسط ..

تعيبة عامر : األكاديمية 
عززت من قدراتي كمدربة ُعمانية 

وجود رجل بكفاءة عبدالكريم سعيد 
كفيل بالتميز والنجاح

أكاديمية IFBB بدبي 
المكان المناسب لصقل وتدريب وتأهيل المدربين

سعيد عثمان

سعيد عثمان
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 رغدى الصمادي واحدة من القليالت التي تمتلك 
طموح التحدي والرغبة في النجاح ، فرغم نشأتها 

الريفية بالمملكة األردنية إال إنها تمتلك الجرأة 
والحماس لعمل والرغبة ف تحقيق النجاح .

لذلك حرصت على توثيق عالقاتها بخدمة المجتمع 
وخدمة الناس والوقوف بجانبهم، ثم دخلت مجال 

الرياضة لخدمة الناس أيضا وبدأت في صقل 
قدراتها بممارسة الرياضة أوال وبصقل قدراتها من 
خالل الدراسة  لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع 
واستحدثت طرق عديدة للدعوة لممارسة الرياضة 
داخل المنازل بطرق عديدة منها  »الروح تحاكي 

الجسد« التي حققت نجاحا كبيرا خاصة في 
القطاع األسري .

ومع الوقت اتسعت شعبية المدربة رغدى وسط 
قطاع بناء األجسام واللياقة البدنية  والصحة 

العامة ، ليس على مستوى المملكة األردنية فقط 
بل على المستوى العربي بأسرة ، واعتبرها الدكتور 

عادل فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي والعقيد 
عبدالكريم سعيد رئيس أكاديمية IFBB نموذج من 

النماذج المشرفة في قطاع الرياضة ..
 وبهدف تحقيق مزيدا من النجاح حرصت الكابتن 
رغدى الصمادي  على توثيق عالقتها  بالتدريب 

وارتباطها بالرياضة  من خالل حرصها على خوض 5 
دورات من دورات أكاديمية IFBB ،  ساهمت هذا 
الدورات كما أشارت  في صقل قدراتها وساهمت 

في تطوير  مستواها في مجال  التدريب مع كافة 
الفئات التي تتعامل معها ..

ورغبة في تحقيق المزيد أكدت عزمها على 
مواصلة مشوارها أألكاديميي باالشتراك 

في كافة المستويات المقبلة التي تنظمها 
األكاديمية  في الفترة المقبلة مستهدفة 

الوصول إلى مرحلة الماجستير .
وأشادت رغدى  بالنهج المميز الذي تنتهجه 

األكاديمية بقيادة سعادة العقيد عبدالكريم سعيد 
، وبمعاونه زمالءه أعضاء مجلس اإلدارة وبصفة 

خاصة المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم 
صاحب األداء المميز والطريقة المثلى في قيادة 

دفة الدورات بنجاح وتميز.
الكابتن والمدربة رغدى  أشادت بالدعم الكبير 

للدكتور عال فهيم لمشوارها كمدربة طموحة ، 
كما حرصت على توجيه الشكر الجزيل إلى كل من 
دعم مسيرتها الناجحة وفي مقدمة هؤالء زوجها 

وعائلتها التي كانت خير سند لمشوارها كمدربة .

األردنية رغدى الصمادي قهرت 
كل الظروف وارتدت قفاز التحدي

أكدت هدفها »الماجستير«

تواجدي في الواليات المتحدة 
لم يبعدني عن دورات األكاديمية

سالم  سعيد الكعبي: 

أكد سالم سعيد الكعبي أحد المشاركين في 
دورة المستوى األول التي اختتمت قبل أيام 

 IFBB تقديره الكبير للدور الذي تلعبه  أكاديمية
بدبي والقائمين عليها وفي مقدمتهم سعادة 

العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس اإلدارة 
والمهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين وكافة 

األطقم الفنية واإلدارية باألكاديمية..
وقال ما سمعته عن األكاديمية من استحسان 

وإشادة من قبل مشاركين سابقين جعلني أحرص 
على االنضمام إلى قائمة المشاركين في دورات 

األكاديمية .
وأضاف بدأت بالمستوى األول  وكانت مشاركة 
جيدة ومفيدة ، لذا قررت مواصلة مشوار الدراسة 

في األكاديمية  بالتسجيل في اكبر عدد من 
الدورات المقبلة .

وأشار إن تواجدي في الواليات المتحدة لم يثنيني  
عن  االشتراك رغم بعد المكان واختالف التوقيت .

وذكر ان اهتمامي بصقل قدراتي وزيادة خبرتي 
في مجال اللياقة البدنية  وبناء األجسام جعلني 

أسارع لالشتراك في دورات األكاديمية..
وأكد سالم الكعبي إن كفاءة وخبرة المحاضر 

الدولي وليد عبدالكريم وطريقته المميزة في 
الشرح وعرض المعلومات  ساهمت في جعلي 

أكثر اقتناعا باألكاديمية وجعلتني أكثر حرصا 
على االشتراك في الدورات المقبلة وأكثر حرصا 

على دعوة كل المهتمين  بمجال بناء األجسام 
واللياقة البدنية لالشتراك في دورات األكاديمية 

و االستفادة من ما تقدمه من علوم ومناهج 
 .IFBB  معتمدة من االتحاد الدولي

ولم ينسى الكعبي توجيه التحية إلى سعادة 
عبدالكريم سعيد رئيس األكاديمية سفير االتحاد 

العربي على حرصه على االتصال بي وعلى 
تشجيعه لي ولكافة المشاركين 
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 IFBB محمد سعيد  رئيس أكاديمية
لبناء األجسام واللياقة البدنية سفير 

االتحاد العربي بالنيابة عن أسرة 
األكاديمية في دبي    للدكتور عادل 

فهيم نائب رئيس االتحاد الدولي 
رئيس االتحاد العربي والمصري 

واإلفريقي لبناء األجسام بمناسبة 
قدوم حفيدته.

وتمنى لها الحياة المديدة  والسعيدة  
في عز جدها الدكتور فهيم وعز 

أسرتها ،واهلل يجعلها ذخرًا لوالديها 
وأسرتها ولجدها الدكتور عادل فهيم.

أسرة األكاديمية تهنئ الدكتور 
فهيم بمناسبة قدوم »حفيدته«

األكادميية الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 14


