
�سعيد    حممد  عبدالكرمي  العقيد  �سعادة  اأ�ساد 
رئي�س اأكادميية الحتاد الدويل لبناء الأج�سام 
الكبري  بالنجاح  الإمارات  يف  البدنية  واللياقة 
التي  العمل«   ور�سة   « حققته   التي  وامللفت  
اللياقة   « عنوان  حتت  الأكادميية  نظمتها 
بالتعاون     « عليها  احلفاظ  وطرق  البدنية 
الريا�سية  املن�سًات  لإدارة  اإدراك  �سركة  مع 
اأبوظبي  ملنت�سبي الهيئة الحتادية  بالعا�سمة 
للهوية اجلن�سية ، بالتن�سيق مع را�سد الزعابي 
 ، اأبوظبي  العا�سمة  يف  الأكادميية  م�سوؤول 
�سالح  الكابنت  الدويل   املحا�سر  اأدارها  والتي 

طاهر العامري الأ�سبوع املا�سي .

العقيد  �سعادة  الأكادميية   رئي�س  واعترب 
من  م�ساركا    98 م�ساركة  �سعيد  عبدالكرمي 
واجلن�سية  للهوية  الحتادية  الهيئة  منت�سبي 
الذي  النجاح  على  كبري  دليل  الور�سة  يف 
�سقل  جمال  يف  الأكادميية  وحتققه  حققته 
خالل  من  الريا�سيني  وكافة  املدربني  وتاأهيل 
ال�سوؤون  خمتلف  يف  تقدمها  التي  الدورات 
اجل�سم  ب�سحة  تتعلق  التي  خا�سة  الريا�سية 

واكتمال لياقته واملحافظة عليها .
الأكادميية  اإدارة  ان  الأكادميية  رئي�س  واأكد 
خدمة  اجل  من  بنجاح  م�سريتها  �ستوا�سل 
املحلي  امل�ستويني  على  والريا�سيني  الريا�سة 

والعربي .
اأع�ساء  الزمالء  بجهد  الإ�سادة  على  وحر�س 

جمل�س اإدارة الأكادميية ،كما اثني على املجهود 
الزعابي  را�سد  الكابنت  به  قام  الذي  الطيب 
م�سوؤول الأكادميية يف العا�سمة اأبوظبي والذي 

م�ساركة  �سهدت  التي  الور�سة  بتنظيم  توج  
عدد قيا�سي من امل�ساركني .

وقال لول اإغالق باب ال�سرتاك عند الرقم 98  
لتزايد عدد  امل�ساركني وت�ساعف ، وهذا دليل  
جناح ، ودليل على زيادة الوعي الريا�سي عند 

كافة الريا�سيني ب�سكل عام   .
 : قائال   كالمه  الأكادميية  رئي�س  واختتم 
اإمكانياتها  كل  دوما  تر�سد  الأكادميية  ان 
مبختلف  الريا�سي  القطاع  خلدمة  وطاقاتها 
الدولة  م�ستوى  على  وتخ�س�ساته  اأنواعه 
تتعلق  عمل  وور�س  دورات  تقدمي  خالل  من 
البدنية  لياقتهم   واكتمال  الريا�سيني  ب�سحة 

واملحافظة عليها .

ي�شيد بالنجاح الكبري 
لور�سة منت�سبي الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية

عبدالكرمي �سعيد : 

�لعدد �ل�ساد�س                 �أكتوبر /2020

 عبدالكرمي 
�سعيد 

را�سد 
الزعابي
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الدويل  الحتاد  رئي�س  نائب  فهيم  عادل  الدكتور  وجه 
رئي�س الحتاد العربي والإفريقي وامل�سري لبناء الأج�سام 
الدعوة اإىل �سعادة العقيد عبدالكرمي حممد �سعيد رئي�س 
اأكادميية الحتاد الدويل لبناء الأج�سام واللياقة البدنية 
العربي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  حل�سور  الإمارات  يف 
لبناء الأج�سام التي �ستعقد يف يناير املقبل بعرو�س البحر 

املتو�سط مدينة الإ�سكندرية .
اإمكانياته  كل  ر�سد  فهيم  بقيادة  العربي  الحتاد  وكان   

الن�سخ  كل  عن  ومغاير  خمتلف  ب�سكل  احلدث  لتنظيم 
ال�سابقة لنعقاد الكوجنر�س العربي لبناء الأج�سام .

اإىل  للح�سور  اأي�سا  الدعوة  وجه  العربي  الحتاد  وكان    
ركود اللعبة على امل�ستويني الدويل والعربي ويف مقدمتهم 
الحتاد  رئي�س  �سنتوغا  رفائيل  الدويل  الحتاد  رئي�س 
�سيتم  حيث  عليوان   مليح  املخ�سرم  واللبناين  العربي 
العقيد  �سعادة  بجانب  العربي  الحتاد  قبل  من  تكرميهم 

عبدالكرمي �سعيد واآخرين من الرموز .

بح�سور رئي�س االحتاد الدويل ورموز بناء االأج�سام

االحتاد العربي يكرم عبدالكرمي �سعيد 
يف عموميته باالإ�سكندرية يف يناير

عبدالكرمي �سعيد يكرم عادل فهيم خالل تواجده يف احدى املنا�سبات بدبي 

IFBBIFBB
اإدارة االأكادميية تقرر تاأجيل دورة دبلوم

 علم احلركة اإىل نوفمرب
  IFBB الدويل  الحتاد  اأكادميية  اإدارة  جمل�س  قرر   
العقيد  �سعادة  بقيادة  البدنية  واللياقة  الأج�سام  لبناء 
احلركة  علم  دبلوم   « دورة  تاأجيل  �سعيد  عبدالكرمي 
وامليكانيكا احليوية » التي كان مقررا لها اأخر �سهر اأكتوبر 
موري�س�سيو  الربف�سور  الدويل  املحا�سر  بقيادة  اجلاري  
املن�سطات  جنة  ورئي�س   ، الربازيلي  الحتاد  رئي�س 
اأكادميية  ورئي�س   ، الدويل   بالحتاد  الفنية  واللجنة 
البدنية   واللياقة  الأج�سام  لبناء  الدولية  الربازيل 
الإجراءات  اإطار  يف  وذلك   ، املقبل  نوفمرب  نهاية  اإىل 
الحرتازية لفريو�س  » كوفيد 19« املعروف بكورونا  الذي 

مازال يجتاح العامل .
�سالمة  على  حر�سها  اإطار  يف  الأكادميية  اإدارة  وكانت 
اأهميتها  رغم  الدورة  تاأجيل  �سرورة  ارتاأت  امل�ساركني 
واللياقة  الأج�سام  بناء  اأ�سرة  من  العديد  رغبة  ورغم 

البدنية من داخل وخارج الدولة لال�سرتاك بها . 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اجلالف  زايد  بذلك   �سرح 
من  موري�س�سيو  الربف�سور  العام     ومديرها  الأكادميية 
يف  بالكفاءة  لها   امل�سهود  الكفاءات  ومن  الكبرية  الأ�سماء 
جمال ريا�سة بناء الأج�سام على م�ستوى العامل  ودعوته 
من  لكل  كبري  مك�سب  ال�ستثنائية  الدورة  هذة  لقيادة 
امل�ساركة  على  يحر�س  ان  يتوقع  التي  الدورة  يف  ي�سارك 
ك�سب  عن  يبحث  من  وكل  التميز  عن  يبحث  من  كل  بها 

اخلربة وتطوير م�ستواه يف جمال التدريب .
ي�سكل   ) العملي   ( التطبيقي  اجلانب  ان  اجلالف  وا�سار 
ن�سبة  60 % من الدورة ، اأما اجلانب النظري فال يتعدى 40 
% وهو الذي �سكل اأهمية خا�سة لهذة الدورة التي جنحت 
اإدارة الأكادميية يف الإمارات يف التح�سري لها ودعوة اأ�سهر 

املحا�سرين الدوليني لإدارتها .
بناء  ملدربي  لي�س  مهم  علم  احلركة  علم  اأن  واأكد  وعاد 
على  الألعاب  كل  يف  املدربني  لكل  بل  فقط  الأج�سام 
الع�سالت   عمل  بكيفية  يهتم  كونه  العامل   م�ستوى 
ووظائفها وت�سريحها  ودور الع�سالت يف القيام باأدوارها .  
العملي  التطبيق  وذكر اإن اأهم حماور الدورة تت�سمن  : 
احليوية  امليكانيكية  ومفاهيم   ، احلركة  علم  ملفاهيم 
العملي  واجلانب   ، احلركة  علم  وحتليل   ، التدريبات  يف 

لتدريبات املقاومة والقوة .
وا�سار ان جميع امل�ساركني يف الدورة املقبلة �سوف يح�سلون 

. IFBB  على دبلوم معتمد من الحتاد الدويل
احلركة  علم  دبلوم   « دورة    تعترب  اخر   جانب  من 
وامليكانيكا احليوية »  من الدورات املهمة يف جمال ريا�سة 

التميز  عن  يبحثون  الذين  للمدربني  الأج�سام   بناء 
حر�ست  لذلك   ، لعبيهم  مع  النتائج  اأف�سل  وحتقيق 
اإدارة الأكادميية على اإدراجها �سمن برناجمها الأكادميي 
ال�سهري  الربازيلي  اخلبري  اإىل  اإدارتها  مهمة  واأ�سندت 
موري�س�سيو ، وهي من الدورات التي تعترب اإ�سافة جديدة 
متخ�س�سة  دورات  من  تقدمة  وما  الأكادميية  �سجل  اإىل 
الدولة  م�ستوى  على  لي�س  واملدربات  للمدربني  ومتقدمة 

فقط بل على م�ستوى ال�سرق الأو�سط .

التزاما باالإجراءات االحرتازية جلائحة كورونا

زايد اجلالف

موري�س�سيو
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الأج�سام  لبناء   IFBB الدولية  الأكادميية  تنظم 
واللياقة البدنية دورة امل�ستوى الثاين على مدار 3 اأيام 
29 ، و30 ، و31  اأكتوبر اجلاري بقيادة كبري املحا�سرين 
 ، عبدالكرمي  وليد  املهند�س  بالأكادميية  الدوليني 

ومبعاونه املدربة والأكادميية املميزة مرمي الزعابي .
تقام الدورة عن ُبعد وبنف�س الطريقة التي اأقيمت بها 
الدورات ال�سابقة التي خ�سعت لالإجراءات الحرتازية 
ل�سمان �سالمة جميع امل�ساركني من جائحة » كوفيد 19«   
، وذلك عن طريق برنامج »  زووم »  للواقع الفرتا�سي 

.

دورة امل�ستوى الثاين مهمة مبا حتتويه من معلومات ومبا 
تت�سمنه من حماور مهمة ، واجتيازها هو بوابة الو�سول 
نهايته  يف  امل�ساركون  ي�سمن  الذي  الثالث  امل�ستوى  اإىل 
املحرتف  للمدرب  الف�سية   البطاقة  على  احل�سول 

املعرتف بها يف 199 دولة على م�ستوى العامل ..
التي  املهمة  املحاور  من  جمموعة  الدورة  تت�سمن 
خا�سة  وب�سفة  للريا�سيني  ال�سليم  بالغذاء  ترتبط 
 : منها  البدنية  واللياقة  الأج�سام  بناء  وجنوم  اأبطال 
التغذية والطاقة ، اأ�سرار املن�سطات وبدائلها ، املكمالت 

الغذائية ، والعنا�سر الغذائية .
جلميع   الدعوة  وجهت  الأكادميية  اإدارة  وكانت 
الراغبني يف ال�سرتاك يف الدورة ملقبلة وكافة الدورات 
التي تليها   مبختلف م�ستوياتها  �سرورة الت�سجيل قبل 
يت�سنى  حتى  وذلك   ، دورة  كل  بداية   من  كايف  وقت 
للقائمني على التنظيم   اإنهاء كافة الإجراءات اخلا�سة  
بالت�سجيل  يف الدورات  يف وقت مبكر ، واحل�سول على 
املناهج  قبل وقت كايف للتعرف على املحاور الأ�سا�سية   

واهم النقاط واملوا�سيع املهمة اخلا�سة بكل دورة 

االأكادميية تنا�سد  الراغبني  �سرورة الت�سجيل املبكر

دورة امل�ستوى الثاين اأيام 
29 ، و30 ، و31 اأكتوبر  اجلاري
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مرمي الزعابي اثناء تخرجها من  الكادميية .

املهمة  العنا�سر  احد  احلميدي  مرت�سى  الكابنت  يعترب 
لبناء  الدولية    IFBB اأكادميية  مل�سرية   والداعمة 
خالل  من  وذلك   ، ال�سعودية  العربية  باململكة  الأج�سام 
الأكادميية  عن   كم�سوؤول  اإليه  اأ�سندت   التي  م�سوؤوليته 
بف�سل  ا�ستطاع  والذي   ، باململكة  الريا�س  منطقة  يف 
العقيد  �سعادة  مقدمتهم  ويف  الأكادميية  م�سوؤويل  دعم 
نائب  وت�سجيع   ، الأكادميية  رئي�س  �سعيد  عبدالكرمي 
رئي�س الحتاد الدويل الدكتور عادل فهيم له  له ، والتي 
�ساهمت يف حتقيق جناحات كبرية منذ بايتها وحتى األن 
خالل  ومن  الدورات  من  كبري  عدد  تنظيم  خالل  من 
ومكانه  با�سم  يليق  الذي  امل�ستوى  لتيم  الدائم  ال�سعي 
الأكادميية على �سعيد ن�سر اأف�سل واهم الطرق احلديثة 
يف تدريب و�سل املدربني واملدربات كل املهتمني بربامج 

رفع اللياقة وال�سحة العامة . 
م�سوؤولية  بتويل  �سعادته  اأكد  احلميدي  مرت�سى  الكابنت 
م�سيدا   ، الريا�س  مبنطقة  الأكادميية  على  الإ�سراف 
رئي�س  قبل  من  به  يحظى  الذي  والدعم  التعاون  بحجم 

واأع�ساء جمل�س اإدارة الأكادميية .
اإىل  ال�سكر  توجيه  على  احلميدي  مرت�سى  وحر�س   
الحتاد  رئي�س  مقدمتهم  ويف  باململكة  له  الداعمني  كل 
والإعالمي   ، الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وزمالءه  ال�سعودي 
واملحفزين  النا�سطني  احد  يعترب  الذي  ال�سعيد  في�سل 

الريا�سيني على م�ستوى الوطن العربي .
الريا�س  منطقة  بني  وتعاون  تكامل  هناك  اأن   م�سريا 
ا�ستفادة  اكرب  حتقيق  اجل  من  املنورة  املدينة  ومنطقة 

ممكنة  من الأكادميية وما تقدمه . 

مرت�سى احلميدي :

حققنا اأهدافنا على م�ستوى اململكة بف�سل دعم 
القائمني على االأكادميية 

وليد عبدالكرمي

IFBB

عبد الكرمي �سعيد و مرت�سى احلميدي يوقعان عقد منطقة الريا�س 
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التنفيذي  املدير  دراي  بن  خليفىة   �سعادة  ا�ستقبل 
مبنطقة  مكتبة  يف  الإ�سعاف  خلدمات  دبي  ملوؤ�س�سة 
الدولية  الأكادميية  وفد  اليوم   �سباح  بدبي  العوير 
لبناء الأج�سام واللياقة البدنية IFBB  بدبي الذي �سم 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اجلالف  زايد   / ال�سيد  من  كل 
الأكادميية ومديرها العام ، واملهند�س وليد عبدالكرمي 
الفنية  ال�سوؤون  ومدير   ، الدوليني  املحا�سرين  كبري 

بالأكادميية .
التنفيذي  املدير  جانب  من  كبرية  حفاوة  اللقاء  �سهد 
الذي  الأكادميية  لوفد  الإ�سعاف  خلدمات  دبي  ملوؤ�س�سة 
الرئي�سي   املقر  يف  للتواجد  �سعادته  عن  املقابل  يف  عرب 
اأهم  من  تعترب  التي  الإ�سعاف  خلدمات  دبي  ملوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سات  على م�ستوى اإمارة دبي ملا لهها من دور اأن�ساين 

مهم .
التعاون  بحجم  اجلالف  زايد  ال�سيد  اأ�ساد  جانبه  ومن 
الأكادميية  طلبة  ان  م�سريا   ، والأكادميية  املوؤ�س�سة  بني 

قدم   التي  العمل  ور�سة  من  كبرية  ا�ستفادة  ا�ستفادوا 
خلدمات  دبي  ملوؤ�س�سة  يف  املتخ�س�سني  احد  خاللها 
الإ�سعاف حما�سرة يف الإ�سعافات الأولية حققت ا�ستفادة 
ككبرية جلميع امل�ساركني  متمنيا  توا�سل التعاون الهادف 

واملثمر بني املوؤ�س�سة والأكادميية خالل الفرتة املقبلة .
كبري  عبدالكرمي  وليد  املهند�س  قام  اآخر  جانب  من 
املحا�سرين ب�سرح مف�سل عن الأكادميية الدولية لبناء 
الأج�سام واللياقة البدنية ودورها  املهم يف �سقل وتاأهيل 
املدربني ، موؤكدا ان الأكادميية بف�سل براجمها املعتمدة 
من الحتاد الدويل يف 199  دولية جنحت خالل ال�سنوات 
بناء  جمال  يف  كبرية  فنية  طفرة  حتقيق  يف  الأخرية 

الأج�سام واللياقة البدنية .
ويف اخلتام قام وفد الأكادميية  بتكرمي  �سعادة خليفة 
بن دراي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف 
يف  املوؤ�س�سة  ولدور  لهما  تقديرا  املوؤ�س�سة  كوادر  واحد   ،

املجتمع .

احتفت موؤ�س�سة » فيلك�س  زون«  للمكمالت الغذائية 
الأج�سام  لبناء    « جيم  وورلد  نادي«  ممثلي  بوفد  
وذلك   ، دبي  يف  القتالية  والألعاب  البدنية  واللياقة 
ويف  النادي  م�سوؤويل  بها  قام  التي  الزيارة  خالل 
النادي  عام  مدير  �سعيد  عبدالكرمي  و�سام  مقدمتهم  
املحا�سرين  ، واملهند�س وليد عبدالكرمي �سعيد كبري 
واللياقة  الأج�سام  لبناء  الدويل  الحتاد  باأكادميية 
جيم  وورلد   « بنادي  الفنية  ال�سوؤون  ومدير  البدنية 
لالألعاب  العام  املدرب  �سعيد  عبدالكرمي  وحممد   ،   «
الذين  النادي   لعبي  من  وعدد  النادي  يف  القتالية 

ميثلونه يف كافة البطولت املحلية والدولية .
 كان يف ا�ستقبال �سيوف » وورلد جيم »  البطل احمد 
البلو�سي  مدير عام »فليك�س زون« واأع�ساء وم�سوؤويل 
املوؤ�س�سة ، وخالل الزيارة تفقد ال�سيوف كافة جوانب 
املكالت  من  عديدة  اأنواع  من  احتوته  وما  املوؤ�س�سة 
الالزمة  الأدوات  وكافة  الريا�سة  واملالب�س  الغذائية 

لأبطال وجنوم بناء الأج�سام واللياقة البدنية .
جاءت الزيارة يف اإطار رد الزيارة التي كان م�سوؤويل » 
فليك�س زون » قاموا بها اإىل نادي »وورلد جيم« خالل 

مرا�سم افتتاحه قبل �سهرين .
بني  و�سراكة   تعاون  اتفاقية  توقيع  اللقاء  وتخلل 
زون«    فليك�س   « تعهدت  خاللها  من  واملوؤ�س�سة  النادي 
لبناء   « جيم  وورلد   « فريق  وجنوم  اأبطال  برعاية 
مدهم  خالل  من  وذلك  املقبلة  البطولة  يف  الأج�سام 
فرتة  خالل  املطلوبة  الغذائية  املكمالت  بكافة 

التح�سري  وال�سرتاك يف البطولت املقبلة .
على  العام  امل�سرف  عبدالكرمي   و�سام  اأ�ساد  جانبه  من 
و«  النادي  بني  اجلديدة  بال�سراكة  جيم  وورلد  نادي 
حمل  تعترب  الرعاية  هذة  ان  موؤكدا  زون«   فليك�س 
يف  ت�سب  واأنها  خا�سة  النادي  اإدارة  من  كبري  تقدير 
م�سلحة ريا�سة بناء الأج�سام ، وتعترب يف الوقت ذاته 
املوؤ�س�سات  من  اأ�سبحت  التي  للموؤ�س�سة  مفيد  ترويج 
وت�سويق  بيع  جمال  يف  دبي  يف  كبرية  مكانة  لها  التي 

املكمالت الغذائية لكل الريا�سيني .

وفد اأكادميية االحتاد الدويل IFBB يكرم خليفة بن دراي 
وي�سيد بتعاون موؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف

IFBB IFBB

20  20

تواأمة بني » وورلد جيم » و » فليك�س زون«

و�سام  عبدالكرمي :
 �سعداء بال�سراكة والهدف م�سلحة بناء االأج�سام

اجلالف يكرم خليفة بن دراي يف ح�سور وليد عبدالكرمي

.. ويكرمان اأحد كوادر الإ�سعاف
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منى البلو�سيعبداهلل علي ال�سيد
عامر يحيى ع�ساف

حممد تختوخ

ماجد ديب داوود

فوزية عبداهلل احلمادي

بانوراما         اخلريجني 
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فهيم  عادل  الدكتور  جمعت  �سورة  حظت 
نائب رئي�س الحتاد الدويل لبناء الأج�سام 
رئي�س الحتاد العربي وامل�سري والإفريقي 
عليوان  مليح  اللبناين  املخ�سرم  من  كل  مع 
والعقيد عبدالكرمي �سعيد رئي�س اأكادميية 
بناء الأج�سام بالإمارات باإعجاب كثري من 
اأ�سرة بناء الأج�سام واللياقة البدنية على 

ال�سورة  تابعوا  عندما   ، العربي  امل�ستوى 
اتخذت  التي  الجتماعي  التوا�سل  مبواقع 
من  قبل  الريا�سية  املنا�سبات  اإحدى  يف 
العقيد  تكرمي   �سهدت  والتي  �سنوات   7
عبدالكرمي �سعيد تقديرا لدورة وتاريخه 
على  الأج�سام   بناء  جمال  يف  الكبري 

امل�ستوى العربي .

�صورة لها تاريخ
�سلطنة  من  ثاين  بن  هيثم  توقع  
رئي�س  ونائب   ، ال�سقيقة  عمان 
ان  للرتياثلون   العمانية  اللجنة 
لبناء  الدولية  الأكادميية  ت�سهد 
الأج�سام يف دبي مزيدا من النت�سار 
ما  بعد  املقبلة  ال�سنوات  خالل  
طيبة  و�سمعة  �سهرة  من  اكت�سبته 
املدربني  و�سقل  التدريب  جمال  يف 
بناء  اأ�سرة  اإىل  املنتمني  وكل 

الأج�سام واللياقة البدنية .
التي  اخلبرية  الإدارة  ان  واأ�سار 
وعلى  الأكادميية   زمام  تتوىل 
عبدالكرمي  العقيد  �سعادة  راأ�سها 
وكل   ، الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعيد 
الرئي�س  نائب  اجلالف  زايد  من 
وليد  املهند�س  املحا�سرين  وكبري 

عبدالكرمي وراء كل هذا النجاح .

وذكر هيثم ثاين : يف البداية  كنت 
واحدة  دورة  امل�ساركة  ا�ستهدف 
يف  اأ�سارك  نف�سي  وجدت  ولكن   ،
حلجم  وذلك  متتالية  دورات  اأربع 
ح�سلت  التي  الكبرية  ال�ستفادة 

عليها .

  بعد اإجتياز بنجاح 4 دورات 

هيثم بن ثاين : هديف
 احل�سول على املاج�ستري

IFBB

م�ساركة  �سهدت  الدورة  ان  العقيد  ذكر 
مميزة من قبل اجلن�سني لأهمية التغذية 
وحتديدا  الريا�سة  عامل  يف  ال�سليمة 
البدنية  واللياقة  الأج�سام  بناء  لإبطال 
كل  اأدارها  التي  الدورة   حماور  واعترب   ،
املحا�سرين   كبري  عبدالكرمي  وليد  من 
بالأكادميية ، وجنالء دروي�س اأخ�سائية 
جرت  والتي  دبي  �سحة  بهيئة  التغذية 
املوا�سيع  اأهم  ت�سمنت  يومني  مدار  على 
واملحافظة  الريا�سيني  بتغذية  اخلا�سة 
والعنا�سر   ، ومتيزهم  طاقتهم  على 

كيفية  و   ، ال�سلم  للغذاء  الأ�سا�سية 
التخطيط  لو�سع نظام غذائي جيد .

الدور  على  الأكادميية  رئي�س  واثني 
اأن انطلقت  الذي تلعبه  الأكادميية منذ 
�سقل  يف  الآن  وحتى  �سنوات    5 قبل 
يف  واملدربات  املدربني  وتاأهيل  وتدريب 
البدنية   واللياقة  الأج�سام  بناء  من  كل 
الحتاد  اإ�سادة  معتربا   ، وعربيا  حمليا 
الناجح  الأكادميية  واأداء  بنهج  الدويل 
على  اإ�سرارنا  ومن  حما�سنا  من  يزيد 

التميز .

اأ�ساد بنجاح دورة  التغذية 

عبدالكرمي �صعيد :  اأكادميية IFBB �ساهمت   
يف تطوير  اأداء  مدربي االأج�سام  على امل�ستوى العربي

اأ�ساد العقيد عبدالكرمي حممد �سعيد 
  IFBB رئي�س اأكادميية الحتاد الدويل

الدولية لبناء الأج�سام واللياقة 
البدنية بدبي بنجاح دورة التغذية 

الأ�سا�سية التي نظمتها الأكادميية 
بالتعاون مع هيئة ال�سحة يف دبي 

عن بعد من خالل تطبيق  » زووم »  
للواقع الفرتا�سي .


