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ف��ي احتفالي��ة كبي��رة ش��هدتها مدينة 
اإلس��كندرية عروس البحر األبيض المتوسط 
في مصر ، وفي حضور حش��د كبير من رموز 
الدول��ة المصري��ة  تقدمهم محاف��ظ مدينة 
اإلس��كندرية اللواء محمد الش��ريف ، ورجال 
ومسؤولي رياضة بناء األجسام على المستوى 
العرب��ي تقدمهم الدكتور ع��ادل فهيم نائب 
رئيس االتحاد الدولي رئي��س االتحاد العربي 
ورئي��س االتحادي��ن المص��ري واإلفريق��ي ، 
ووس��ط رموز رياضة بناء األجسام العربي من 
أبطال عرب    تم تكريم ابن اإلمارات س��عادة 
العقي��د عبدالكري��م محم��د س��عيد رئيس 
أكاديمي��ة االتحاد الدولي لبناء األجس��ام في 
اإلم��ارات ومنحه لقب س��فير االتحاد العربي 
للتنوي��ر والثقافة والتعلي��م تقديرا لجهوده 
ودوره المه��م في تدري��ب وتأهيل المدربين 
وكل المنتمي��ن إلى ه��ذة الرياضة من خالل 
ال��دور األكاديمية الذي قامت ب��ه أكاديمية 
IFBB ف��ي اإلم��ارات خالل الس��نوات الس��تة 

الماضية .
الح��دث حظ��ى باستحس��ان أس��رة بناء 
األجس��ام عل��ى المس��توى العرب��ي واعتبره 
البع��ض تتوي��ج لجه��ود الرجل ف��ي خدمة 
الرياض��ة والرياضيي��ن أبن��اء رياض��ة بن��اء 
األجس��ام على مدى 30 عام��ا قضاها كبطل 

وأداري ومسؤول .

في تظاهرة كبيرة شهدتها مدينة اإلسكندرية

االتحاد العربي يمنح  عبدالكريم سعيد لقب
 » سفير«  للتنوير والثقافة والتعليم
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أهدى س��عادة العقيد عبدالكريم محمد س��عيد رئيس 
األكاديمي��ة الدولي��ة لبناء األجس��ام واللياق��ة البدنية في 
اإلمارات والش��رق األوس��ط حصوله على لقب سفير االتحاد 
العرب��ي لبناء األجس��ام للتنوي��ر والثقاف��ة والتعليم خالل 
عمومي��ة االتح��اد العرب��ي مؤخ��را بمدين��ة اإلس��كندرية 
بجمهورية ممصر العربية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ) حفظه اهلل ( ، والى صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ) رعاه اهلل ( ، والى أصحاب 
السمو شيوخ اإلمارات أعضاء المجلس األعلى الحاكم ، 

والى شعب اإلمارات مواطنين ومقيمين .
واعتب��ر س��عادته تكريم��ه في هذة 
المناس��بة  من قبل سعادة اللواء 
محاف��ظ  الش��ريف  محم��د 
والدكتور   ، اإلس��كندرية 
ع��ادل فهي��م نائ��ب 
االتح��اد  رئي��س 
رئيس  الدول��ي 

االتح��اد العربية ورئيس االتحادين المصري واإلفريقي  التي 
جمعت ممثلي كافة الدول العربية في مجال بناء األجس��ام 
هو تكريم لتاري��خ اإلمارات في مجال هذة الرياضة وتكريم 
لقيمة اس��م دولة  اإلمارات ومكانته��ا الدولية خاصة بين 

أشقاءها العرب .
واشار سعادة عبدالكريم سعيد انه فوجئ بهذة الجائزة 
القيم��ة وهي األولى من نوعها عل��ى الصعيد العربي  والتي 
منحت له لدورة وقيمته كرمز من رموز رياضة بناء األجسام 
طيلة 30 عاما قضاها العبا وإداريا ومسؤوال في مجال اللعبة 

بناء األجسام ورفع األثقال واللياقة البدنية .
وحرص س��فير االتح��اد العرب��ي لبناء األجس��ام للتنوير 
والثقاف��ة والتعليم على توجيه الش��كر الجزيل  إلى رئيس 
االتحاد العربي والى أعض��اء الجمعية العمومية في االتحاد 
العربي  إلسناد هذة المهمة له متمنيا ان يكون عند حسن 

ظن أسرة االتحادين العربي والدولي .
ووعد عبدالكريم س��عيد ببذل الجهد من اجل إبراز دورة 
كس��فير في مجال التطوير والتعلي��م والتنوير والثقافة في 

مجال بناء األجسام على المستوى العربي .

عبدالكريم سعيد سفيرا لالتحاد العربي              لبناء األجسام  للتنوير والثقافة
أهدى االنجاز إلى رئيس الدولة ونائبة وشيوخ اإلمارات
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عبدالكريم سعيد سفيرا لالتحاد العربي              لبناء األجسام  للتنوير والثقافة

اهتمام اعالمي كبير



4

أش��اد رافائي��ل س��انتوجا رئي��س االتحاد الدول��ي لبناء 
األجس��ام خ��الل مداخلت��ه الت��ي أجراه��ا عب��ر " البريس 
كونفرن��س " للواق��ع االفتراضي خ��الل عمومية االتحاد 
العرب��ي  بمبادرة االتحاد العربي التي اختار من 
خاللها العقيد عبدالكريم سعيد  ليكون 
س��فيرا لالتح��اد العرب��ي للتنوي��ر 

والثقافة والتعليم .
ان  س��انتوجا  وق��ال 
االتح��اد  اختي��ار 
موف��ق  العرب��ي 
لمكان��ه الرجل 

ولتاريخ��ه في مج��ال اللعبة ولحج��م خبرته ، مش��يرا ان 
نجاح��ات عبدالكري��م س��عيد ونج��اح مهمته ف��ي قيادة 
وإدارة األكاديمية الدولية لسنوات خالل السنوات الماضية 
وتكريم��ه بلقب العام قبل عامين م��ن  قبل االتحاد الدولي 
دليل على اس��تحقاقه ليكون س��فيرا فوق الع��ادة لالتحاد 

العربي .
وب��ارك س��انتوجا أيض��ا اختي��ار الجمعي��ة العمومية 
باإلجم��اع وبالتزكية للدكت��ور عادل فهيم لرئاس��ة االتحاد 
العربي لفترة جديدة متمنيا التوفيق لرياضة بناء األجسام 

على الصعيد العربي .

سانتوجا يشيد بتولي  
عبدالكريم سعيد مهمة 

» سفير «
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أكد الدكتور عادل فهي��م نائب رئيس االتحاد الدولي رئيس 
االتح��اد العربي رئي��س االتحادي��ن المصري واإلفريق��ي لبناء 
األجس��ام  خالل جلس��ة انعقاد  الجمعية العمومية ان االتحاد 
العرب��ي يفخر بتكري��م أبن اإلمارات عبدالكريم س��عيد  بلقب 

سفير لالتحاد العربي للتنوير والثقافة والتعليم .
وأض��اف ان االتحاد العرب��ي عندما اختار رئي��س أكاديمية 
االتحاد الدولي في دبي  العقيد عبدالكريم محمد س��عيد  لهذة 
المهم��ة ، كان عل��ى قناعة بقيمة الرجل وعل��ى علم بتاريخه 

الكبير في خدمة اللعبة عربيا ألكثر من 30 عاما .

واعتب��ر اللق��ب هو تكلي��ف وتش��ريف لهذا الرج��ل كونه 
سيس��اهم في إثراء كافة الجوانب التعليمية والتدريبية ألبناء 
اللعب��ة ، وفي الوقت ذاته هو قدير له ولدوره البارز والمهم في 

مجال بناء األجسام .
وعاد وبارك لإلمارات على ها المنصب المهم الذي استحقه 

احد ابرز أبناءها في مجال األجسام واللياقة البدنية

عادل فهيم :  االتحاد العربي سعيد بتكليف 
عبدالكريم بهذة المهمة
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 أكد  الس��يد زايد الجالف نائب رئيس مجلس إدارة األكاديمية انه 
فخور بلقب« س��فير » الذي حظى به سعادة العقيد عبدالكريم سعيد 
م��ن قبل االتحاد العربي لبناء األجس��ام ، والذي كرم على أثره وس��ط 
جم��ع غفير ضم رئيس وأعض��اء االتحاد العربي وكاف��ة ممثلي الدول 
العربي��ة األعضاء ف��ي االتحاد العربي ورموز رياضة بناء األجس��ام على 

المستوى العربي .
مش���يرا ان التكريم الذي حظى به اب���ن اإلمارات أكد مكانه 

ه���ذا الرجل ومكانه أبن���اء اإلمارات في مج���ال رياضة بناء 
األجس���ام ، واظهر في الوقت نفسه الدور المهم الذي قامت به 
األكاديمية الدولية لبناء األجسام في دبي ودورها البارز والمهم 
في  تدريب وصقل كاف���ة المدربين العرب وغير العرب على 
مستوى الشرق األوسط . وذك��ر ان هذا النجاح يجعلنا أكثر إصرارا 
على تحقيق األكاديمية  مزيدا من النجاح والتطور لخدمة رياضة بناء 

األجسام واللياقة البدنية على مستوى المنطقة .

اعتب��ر جاس��م اش��كماني مدي��ر الش��ؤون اإلدارية ف��ي أكاديمية 
IFBB لبن��اء األجس��ام باإلمارات والحك��م الدولي المع��روف حصول 
س��عادة العقيد عبدالكريم س��عيد على لقب سفير والتعليم والتنوير  
والتدريب باالتحاد العربي لهو ش��رف كبير يضاف إلى اس��م 
وتاري��خ الرجل ال��ذي يعتبر قامة ورم��ز كبير في 

مجال اللعبة محليا وعربيا ودوليا .
وذكر ان ال��دور المهم الذي لعبته 
الس��ت  مدار  عل��ى  األكاديمي��ة 
بقيادة  الماضي��ة  س��نوات 
وم��ا  العقي��د  س��عادة 
حققت��ه م��ن نتائج 
مجال  في  كبيرة 
وتدريب  صقل 

وتأهي��ل  المدربين جعل االتحاد العربي بقي��ادة الدكتور عادل فهيم 
يختار ابن اإلمارات ليتولى هذا المنصب المهم .

وقال اش��كناني نهنئ أنفس��نا به��ذة المهمة التي ستس��اهم في 
وض��ع برام��ج وتحدي��د مناه��ج تدريبية حديث��ة في مج��ال اللعبة 
بالتعاون وإش��راف طاقم المحاضرين الدولي باألكاديمية بقيادة كبير 
المحاضرين المهندس وليد عبدالكريم  وبالتعاون مع االتحاد الدولي .

زايد الجالف :  مصرون على تطوير المدربين  ومواصلة النجاح  

جاسم اشكناني : لقب جديد 
يضاف إلى تاريخ الرجل

الجالف يستعرص إنجازات العام الماضي لالكاديمية في حضور عادل فهيم و عبدالكريم سعيد
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اعتبر الكابتن محم��د عبدالكريم مدير العالقات 
العام��ة في أكاديمية االتحاد الدولي لبناء األجس��ام 
واح��د أهم إبط��ال اإلم��ارات في الجوجتس��و ورفع 
اإلثقال والقوة البدني��ة   حصول احد أبناء اإلمارات 
وهو العقيد عبدالكريم س��عيد على منصب س��فير 

االتحاد العربي لبناء األجسام .
وذك��ر أن ال��دور المه��م ال��ذي ق��ام ب��ه العقيد 
عبدالكريم س��عيد في مجال بناء األجسام على مدار 
أكثر من 30 عاما أهله ليتولى  هذا المنصب المهم، 
وس��اهم في قناعة االتحاد العربي  بإس��ناد المهمة 

إليه .
وتوقع ان يشهد مجال التدرب والتعليم والتنوير 
في مجال بناء األجسام على المستوى العربي خاصة 

بعد تولي العقيد هذة المهمة.

قال المهندس وليد عبدالكريم كبير محاضري األكاديمية ومديرها 
الفني اش��عر بالس��عادة الكبيرة له��ذا التقدير الكبي��ر والمهم الذي 
حظى به س��عادة رئيس مجل��س إدارة األكاديمية بحصوله على لقب 
س��فير في التعلي��م والتدري��ب والتنوير وهو ثاني لق��ب دولي حظى 
به س��عادة العقيد عبدالكريم س��عيد خالل ثالث سنوات بعد ان كان 
حصل على لقب ش��خصية العام من قبل االتح��اد الدولي لنجاحه في 

قي��ادة األكاديمية ولدورة المهم في صقل المدربين وكافة المنتمين 
إل��ى رياضة بناء األجس��ام واللياقة البدنية .  واعتب��ر تكريم اإلمارات 
في ش��خص رئيس أكاديمية IFBB بدبي له��و نجاح كبير لألكاديمية 
ولدوره��ا المهم في مجال  تدريب وصقل وتأهيل المدربين والوصول 
بهم إلى اعلي الدراجات العلمية ، هذ بجانب توس��يع قاعدة المدربين 

المعتمدين دوليا على صعيد الرجال والسيدات .

محمد عبدالكريم : نجاح 
جديد يضاف إلي األكاديمية

وسام عبدالكريم : مكسب كبير 
للعبة عربيا

وليد عبدالكريم : تكريم رئيس األكاديمية هو تقدير لدورها المهم
الوالد عبدالكريم يتوسط نجليه وليد ومحمد

ق��ال البط��ل وس��ام عبدالكري��م احد 
أبطال بناء األجسام والقوة البدنية ومدير 
الشؤون القانونية في أكاديمية IFBB أن 
اللقب الذي حققه )الوالد ( يعتبر مكسب 
كبير ليس له ولنا فقط بل مكسب لدولة 
اإلمارات  بصف��ة خاصة  ولالتحاد العربي 
واللعب��ة بصفة عام��ة  ، الن حصول احد 

أبن��اء اإلم��ارات على ه��ذة المهمة 
من قبل االتح��اد العربي  يعني 

مقدرة الرج��ل على النجاح 
ف ه��ذة المهمة واثراء 

التدريب��ي  الجان��ب 
ف��ي  والتعليم��ي 

اللعبة  مج��ال 
عربيا .
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  ق��ال صاحب اكبر ش��عبية جماهيرية في أس��رة بناء األجس��ام 
المصرية الكابتن رمضان أبوحطب : انا س��عيد بهذة التظاهرة التي 
جمعت أسرة بناء األجسام العربية في مكان واحد وفي مدينة واحدة 
هي مدينة اإلسكندرية الجميلة ، خاصة وان التظاهرة شهدت تكريم 
وتنصيب ابن من أبناء رياضة بناء األجس��ام المخلصين هو اإلماراتي  

سعادة العقيد عبدالكريم سعيد الذي أسندت له مهمة سفير االتحاد 
العرب��ي في التعلي��م والتدري��ب والتنوير وهو جدير به��ذة المهمة 

لخبرته ومكانته وشعبيته الكبيرة على الصعيد العربي .
كم��ا بارك أبو حطب تنصيب الدكتور عادل فهيم رئيس��ا لالتحاد 

العربي بالتذكية مشيرا انه يستحق ذلك .

أكد المهندس سامي بشير مدير عام االتحاد المصري لبناء األجسام 
والملق��ب بالرج��ل  ) الدينام��و ( أو رج��ل المهام الصعب��ة  باالتحاد 
المصري  س��عادته الكبيرة بحص��ول العقيد عبدالكريم س��عيد على 
مهمة س��فير لالتحاد العرب��ي . وقال ان المنصب تش��رف بهذا الرجل 
الذي يحظى باحترام وحب وتقدير الجميع من أسرة بناء األجسام على 
المس��توى العربي .واشار أن ابن اإلمارات   الكابتن عبدالكريم 
س��عيد كف��اءة كبيرة وصاح��ب تاريخ مش��رف في 
مجال اللعبة وهو سيساهم  في  بجهوده في 
تفعيل مهمته كس��فير لالتحاد العربي 
ف��ي مج��ال التدري��ب والتطوي��ر 
والتعليم وهي مهمة ليس��ت 
س��هلة وفي نفس الوقت 
هي مهمة سهلة لهذا 
لخبرت��ه  الرج��ل 

الكبيرة.

رمضان أبو حطب : سعادتنا كبيرة بهذا النجاح

سامي بشير :  
الرجل المناسب 
لهذة المهمة

وعلى مائدة العشاء يتبادالت الحديث

احمد خلف :كفاءة وقدرة 
علي تحقيق النجاح

أك��د الدكتور أحمد خلف احد رموز رياضة بناء األجس��ام وصاحب 
الش��عبية الكبيرة بين أسرة بناء األجس��ام العربية ان حصول العقيد 
عبدالكريم س��عيد على لقب س��فير االتحاد العرب��ي للتعليم  والتنوير 

شرف ألسرة بناء األجسام على المستوى العربي.
وقال نحن متفائلون   بهذة المهمة التي يتولى زمام أمورها البطل 
واإلداري والمس��ؤول ورئي��س أكاديمي��ة IFBB  في اإلمارات س��عادة  

العقيد عبدالكريم سعيد .
وكان عبدالكريم سعيد وجه الشكر الجزيل إلى الدكتور أحمد خلف 
عل��ى الحفاوة وك��رم الضيافة التي حظت بها بعث��ة اإلمارات من قبلة 

خالل إقامتها في اإلسكندرية .
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 أكد الدكتور س��عيد عثمان المحاضر الدولي وبطل  العالم السابق 
في بناء األجسام س��عادته الكبيرة بحصول العقيد عبدالكريم سعيد 
على لقب س��فير لالتح��اد العربي ، وق��ال الرجل يس��تحق هذا اللقب 
لمكانت��ه وقيمته الكبيرة ف��ي مجال اللعبة ليس عل��ى صعيد دولة 

اإلمارات ودول الخليج فقط بل على الصعيد العربي .

وذكر«  القائد » عبدالكريم سعيد له مكانه دولية أيضا ولوال مكانته 
وقيمته م��ا كان االتحاد الدولي يمنحه مس��ؤولية وإدارة األكاديمية 

الدولية في اإلمارات والشرق األوسط .
واعتبر االتحاد العربي لبناء األجس��ام برئاس��ة الدكتور عادل فهيم 

وفق في اختياره  عندما اختار هذا الرجل لهذة المهمة.

أش��اد عبدالرحمن إبراهيم المدير الفني  للمنتخبات الوطنية بقرار اختيار 
العقي��د عبدالكريم س��عيد س��فيرا لالتحاد  العرب��ي، واعتب��ر االختيار إضافة 
جيدة ومفيدة لالتحاد العربي وللعبة  وتوقع ان تش��هد لمرحلة المقبلة طفرة 
تعليمي��ة وتدريبي��ة في مجال اللعبة من خالل الدور ال��ذي تلعبه األكاديمية 
الدولية لبناء األجسام بدبي برئاسة العقيد عبدالكريم سعيد  التي تقوم بدور 
مهم في مجال التدريب وصقل المدربين ليس على المس��توى العربي فقط بل 

على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
وق��ال إن التكري��م جاء في وقت��ه وخالل التظاه��رة التي ش��هدتها مدينة 
اإلس��كندرية والتي ش��هدت اكبر حضور عربي في مجال اللعبة والتي شهدت 
أيضا تذكية الدكتور عادل فهيم ليتولى قيادة دفة االتحاد العربي ألربع سنوات 

مقبلة.

سعيد عثمان : االتحاد العربي 
وفق في اختيار عبدالكريم 

سعيد سفيرًا له

عبدالرحمن إبراهيم :  
االختيار صادف أهله

راشد الزعابي : سيقود حملة التنوير 
في االتحاد العربي

اس��تحق العقيد عبدالكريم س��عيد ه��ذا اللقب الكبير والمهم ، فه��و رائد في هذا 
المج��ال بحكم تاريخ��ه وخبرته ، وبحك��م نجاحه في قيادة مس��يرة تدريب وصقل 
المدربي��ن وعش��اق اللعبة من خ��الل دورة كرئي��س ألكاديمي��ة IFBB  الدولية لبناء 

األجسام .
 فاختي��ار الرجل ليكون س��فيرا لالتحاد العربي اختيار موف��ق واختيار صادف أهله 

وهو قادر على نجاح دوره كسفير يود حملة التنوير والتعليم في هذا االتحاد .
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ش��اركت  أكاديمية دب��ي الدولية لبناء األجس��ام واللياقة 
البدني��ة بدبي  بوفد هو األكبر من بين الوفود المش��اركة في 
عمومية االتحاد العربي لبناء األجسام  التي ضمت ممثلي  15 

دولة عربية دعيت لحضور الجمعية العمومية .
وكان الدكت��ور ع��ادل فهيم رئي��س االتحاد العرب��ي لبناء 
األجسام وجه دعوة ش��خصية إلى سعادة العقيد عبدالكريم 
محمد س��عيد رئيس أكاديمي��ة االتحاد الدول��ي IFBB لبناء 
األجس��ام لحضور فعالي��ات الجمعية العمومي��ة لالتحاد 
العربي التي جرت على مدار ثالثة ايام بمدينة 
اإلس��كندرية ع��روس  البح��ر األبيض 
المتوس��ط ،وتكريم��ه كس��فير 
للتنوير والثقافة  والتعليم  
لالتحاد العربي تقديرا 
البارز  ول��دورة  له 
مج��ال  ف��ي 

اللعبة 
ونجاح 

قيادته لألكاديمية الدولية لبناء األجس��ام  على مستوى دولة 
اإلمارات والشرق األوسط .

وكان العقيد عبدالكريم سعيد ترأس وفد ضم السيد / زايد 
الج��الف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام ، والمهندس 
ولي��د عبدالكريم كبير محاض��ري األكاديمية مدير الش��ؤون 
الفني��ة ، ومحمد عبدالكريم مدير العالقات العامة ، وحس��ن 
الخمي��س مدي��ر االتصال واإلع��الم الرقمي ، بجان��ب عدد من 

الكوادر الفنية باألكاديمية .
وحظ��ى وفد األكاديمية باس��تقبال مميز عند وصوله مطار 
ب��رج العرب  باإلس��كندرية تقدمه الدكتور ع��ادل فهيم نائب 
رئيس االتحاد الدولي رئيس االتح��اد العربي رئيس االتحادين 
المص��ري واإلفريقي لبناء األجس��ام ، كما تخلل��ت زيارة وفد 
األكاديمية خالل تواجده باإلس��كندرية العدي��د من اللقاءات 
مع رؤساء ومس��ؤولي  االتحادات تخللها  مناقشة  العديد من 
المواضي��ع المهمة الت��ي تتعلق بنش��اط  األكاديمية وحجم 
النجاحات التي حققتها على مدار الخمس س��نوات الماضية، 

وسبل التعاون خالل الفترة المقبلة . 

استقبال مميز لوفد األكاديمية
عبدالكريم سعيد يترأس بعثة 

األكاديمية في اإلسكندرية
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حرص��ت أكاديمية االتح��اد الدول��ي  IFBB بدبي برئاس��ة 
العقيد عبدالكريم محمد س��عيد على تكري��م عدد كبير من 
كبار الش��خصيات  ورموز رياضة بناء األجسام على المستوى 
العربي وذل��ك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد 

العربي .
 تقدم الش��خصيات التي تم تكريمها س��عادة اللواء محمد 
الش��ريف محافظ اإلس��كندرية ، بجانب الدكت��ور عادل فهيم  
نائ��ب رئي��س االتحاد الدول��ي رئيس االتح��اد العربي ورئيس 

االتحادين المصري واإلفريقي لبناء األجسام .
وط��ال التكريم أيض��ا  أعضاء مجل��س إدارة االتحاد العربي 
الذي��ن تم اختياره��م لقيادة دف��ة اللعبة عربيا خ��الل األربع 
س��نوات المقبلة ورؤساء االتحادات العربية الذين شاركوا  في 

فعاليات الجمعية العمومية .
ورافق العقيد عبدالكريم محمد س��عيد من أعضاء مجلس 

إدارة األكاديمية  خالل مراس��م التكريم كل من السيد / زايد 
الج��الف نائب رئيس االتحاد العربي المدير العام ، والمهندس 
ولي��د عبدالكريم كبي��ر المحاضرين مدير الش��ؤون الفنية ، 

ومحمد عبدالكريم مدير العالقات العامة .
 وحظ��ى تقدير األكاديمي��ة لعدد كبير 

عمومي��ة  احتفالي��ة  حض��ور  م��ن 
الجميع  العرب��ي بتقدير  االتحاد 

من الحضور مؤكدين أهمية 
الذي  األكاديم��ي  ال��دور 

تقوم ب��ه األكاديمية 
رياضة  مج��ال  في 

بن��اء األجس��ام 
واللياقة 
البدنية .

عبد الكريم سعيد 
يكرم المحافظ وفهيم 

ورموز بناء األجسام
ورؤساء االتحادات
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 تكريم كبار الشخصيات ورموز رياضة بناء األجسام ورؤساء االتحادات
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 تكريم كبار الشخصيات ورموز رياضة بناء األجسام ورؤساء االتحادات
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عبدالكريم سعيد
سفير االتحاد العربي

للتنوير والثقافة والتعليم  

 س��عادة العقي��د عبدالكريم محمد 
س��عيد ..رج��ل  عش��ق رياض��ة بن��اء 
األجس��ام ،  وه��و األب الروح��ي وعميد 
أبط��ال ونجوم وممارس��ي اللعبة بدولة 

اإلمارات .
 وه��و صاح��ب أول صال��ة رياضي��ة 
لنج��وم اللعب��ة عل��ى مس��توى دول��ة 
اإلمارات ، وأول من قام بتنظيم بطوالت 

في مجال اللعبة ..
رجل م��ن طراز خاص عش��ق  اللعبة 
وافن��ي جل حياته بها ، وتقاس��م حبها 
م��ع أبناءه فأعطها النص��ف أو أكثر من 
النصف قلي��ال ، فيما ترك الباقي ألبنائه  

وأهله وأحبائه .
تكري��م عبدالكريم س��عيد  من قبل 
االتحاد العربي بمنحه لقب " سفير"  لم 
يأت��ي من فراغ بل جاء لقيمته ولتاريخه 

الكبير محليا وعربيا ودوليا .
واللقب إضافة جديدة لمجموعة من 
األلقاب اس��تحقها الرج��ل وكان آخرها 
قب��ل عامين عندما ق��ام االتحاد الدولي 
لبناء األجسام بمنحه  لقب " رجل العام 
" لمجم��ل انجازاته الت��ي حققها خالل 

نفس السنة .


