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 بدبي على االنترنت  2015موقع بطولة العالم للرياضات الجوية  تدشين

 
 

موقع االنترنت لزيارة  (FAI) يدعوكم االتحاد الدولي للرياضات الجوية – 2015 يوليو 27لوزان، سويسرا، 

تحاد ويتضمن الموقع الذي يتولى إدارته االبدبي.  2015بطولة العالم للرياضات الجوية لعام لالجديد الذي تم تدشينه 

الجهة المستضيفة للمناسبة إمكانية الدخول على المعلومات المهمة الخاصة  باعتبارهااإلمارات للرياضات الجوية 
  الرياضات.ب

 
ناسبة، حيث بالم المتعلقةحتواءه على المعلومات واألخبار المهمة التصفح واوسهولة بالحيوية واأللوان المبهجة الموقع  ويتسم

ة أجواء التشويق المصاحبة للرياضات الجويلفعاليات المناسبة، ويعكس في الوقت ذاته  واستيعاًبا يمنح المشاهدين فهًما
وقع عليها  التيكالرياضات  الخاصة بالمناسبة المقبلة. وبوسع الزوار العثور على أحدث األخبار والتفاصيلوالمنافسات 

 تقام بالتزامن مع الفعاليات الرياضية. وجداول المناسبات والندوة الطبية التي من المقرر أن  االختيار
 

أنظار  إنجون جروبستروم قائالً" الدكتور  الجوية للرياضات الدولي وفي معرض تعليقه على األمر، علق رئيس االتحاد
بدبي في ديسمبر، حيث ستكون أكبر فعاليات الرياضات الجوية  2015الم للرياضات الجوية لعام بطولة الع العالم ستتجه إلى

بالمنافسات الشرسة التي ينافس فيها ألمع الرياضيين على مستوى  المشاهدونوسوف ينبهر التي تم تنظيمها على اإلطالق. 
وسائل التواصل االجتماعي، ستخلق مًعا ضجة  وإلى جانب، الفريد من نوعه، بيد أن هذا ليس كل شيء: فهذا الموقع العالم

اللجنة المنظمة قد صممت الموقع واضعة نصب عينها الطبيعة  ال شك أنإلكترونية قوية حول المناسبة"، ثم أردف قائاًل: "
 "على النحو الكافي عالمًيا إظهار المناسبةلهذه الرياضات، مع التركيز على هدفها في االستثنائية 

 
البطولة. كما سُتضاف مزايا جديدة كاستعراض عقد بصورة دورية مع اقتراب موعد بالمعلومات المقرر تحديث الموقع  ومن

 المعلومات حول الرياضيين المشاركين مع معرض للصور والفيديوهات.
 

www.worldairgames.aero 

 
 

  العالم للرياضات الجويةبطولة  نبذة عن
 

عتبر 
ُ
للرياضات  األبرز الحدث العالمي ، (FAI) االتحاد الدولي للرياضات الجوية وفق قواعد تقامالتي بطولة العالم للرياضات الجوية، و ت

 .على مستوى العالم يحضره أشهر العبي الرياضات الجويةوالذي الجوية، 

 

سيتولى حيث ومن املقرر أن تعقد في دبي،  2015الستضافة فعاليات البطولة لسنة اإلمارات العربية املتحدة دولة  وقع االختيار علىوقد 

ديسمبر  12إلى  1 في الفترة منهذا الحدث املتعدد األنشطة والذي ستجري فعالياته مسئولية تنظيم اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية 

  .حمدان بن محمد بن راشد آل مكتومتحت رعاية سمو ولي عهد دبي الشيخ  2015

 

اء و والرياضات الجوية العشر املدرجة على موقع املناسبة هي: ألعاب الطيران البهلوانية ونماذج الطائرات املصغرة، والطائرات األخف من اله

رك رات الخفيفة والطيران الشراعي بمح)املناطيد( والطائرات املصنعة من جانب الهواة، والطيران العام والطيران الشراعي، والطيران بالطائ

 والقفز باملظالت والطيران الحر من املرتفعات والطائرات ذات األجنحة الدوارة.  

 

http://www.worldairgames.aero/


 

 الرئيسية 
ُ

عريِف " وت"األبطال الفائزين في بطولة العالم في الرياضات الجويةمن وراء هذا الحدث في تحديد  لالتحادوتتلخص األهداف

 يرميكما  .في األنواع املختلفة للرياضات الجوية استقطاب مشاركين جددبالرياضات الجوية وتحفيزهم للمشاركة فيها من خالل  الجمهور 

وخلق منصة جاذبة لوسائل اإلعالم السيما املرئية منها  األخرى  الرياضية واملنظمات االتحاد لدى املؤسساتللترويج والتسويق لفعاليات 

 خارج املجال.  وأصحاب املصلحة من

 

 . 2009، وكان آخرها في إيطاليا في عام 2001، وأسبانيا في عام 1997وقد نظمت الدورات السابقة من البطولة في تركيا في عام 

 

 جويةحول االتحاد الدولي للرياضات ال

القائمة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الطيران العالمي واألرقام الفضائية  العاملية هو الهيئة جويةالتحاد الدولي للرياضات الا

 .ية معترف بها من قبل اللجنة األوملبية الدوليةربح وهو منظمة غير حكومية وغير  1905القياسية. وتأسس االتحاد  في عام 

لتزلق الهوائي والقفز باملظالت وألعاب الطائرات الخفيفة واأللعاب وتتضمن أنشطة االتحاد املظالت الهوائية والسفن الهوائية والطيران وا

ة يالبهلوانية والقفز باملظالت الشراعية والطائرات الصغيرة واملحركات الشراعية وبناء الهواة للطائرات والطيران باستخدام الطاقة البشر 

 وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي.

 

 (EAF) رياضات الجويةنبذة عن االتحاد اإلماراتي لل

 
كمنظمة ال تهدف  2012هو عضو فاعل في االتحاد الدولي للرياضات الهوائية، وقد تأسس في  (EAF) االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية

 للربح وذلك للتنسيق وإعطاء التوجيهات للتطوير السريع للرياضات الجوية في اإلمارات العربية املتحدة.

تشريعات الخاصة بفعاليات الرياضات الجوية التي وتشمل أنشطة االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية تأسيس قواعد التحكم واالعتماد وال

 على تعزيز السالمة في الرياضة.
ً
 ينظمها أعضاء داخل االتحاد، ويحرُص االتحاد دوما

 منذ 
ً
استضافت دبي بطوالت االتحاد الدولي للرياضات  2012، وفي 2010وقد جرت فعاليات بطولة دبي الدولية للقفز باملظالت سنويا

نوعا مختلفا من الرياضة ما جعله أكبر فعالية  13دولة شاركت في  57من  1,440( حيث شارك 2012باملظالت )مونديال الهوائية للقفز 

للقفز باملظالت على اإلطالق، وقد جرت فعاليات أخرى لرياضات جوية في اإلمارات العربية املتحدة في السنوات القليلة املاضية بما في 

  وسباق ريد ُبل الجوي في أبوظبيذلك استعراضات العين الجوية 

 

 ملزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع االتحاد الدولي للرياضات الجوية 

 فاوستين كاريرا

 مدير قسم االتصاالت

 املركز الرياض ي العالمي

  54شارع دي روداني 

  لوزان 1007

70 10 345 21 0041  

communication@fai.org 
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