
 

 

 

 بیان صحفي

 للنشر الفوري

 

 إیذاًنا ببدء "بدبي 2015 بطولة العالم للریاضات الجویة" تسلیم شعلة

  للبطولةالعالمي الترویج 

 

 

 العالم بطولةشعلة  إطالق مراسم أمسیوم  ترمزیة، تمّ  لفتةفي  - 2015مایو  29، لوزان، سویسرا

 االتحاد الدولي للریاضات الجویة من جانبوتسلیمھا ، في دبي إقامتھاالمقرر  2015 الجویة للریاضات

االحتفال في  ت مراسمأقیمقد و .للبطولةاللجنة المنظمة  باعتبارهللریاضات الجویة  التحاد اإلمارات
 ویة، وذلكالجمقّر االتحاد الدولي للریاضات  حیث یقعالمتحف االولمبي بمدینة لوزان، بسویسرا، 

 . وخارجھاالریاضات الجویة  مجتمعمن من الضیوف المرموقین  لفیفبحضور 

 

، على المستوى العالمي للتعریف بالبطولةتھدف للترویج جولة عالمیة  إیذاًنا ببدءھذا الحدث  جاءوقد 
في جمیع أنحاء العالم في مختلف المسابقات والعروض والفعالیات الریاضیة  لھا والعمل على الترویج

  .الجمھورإلى أكبر عدد ممكن من  سعًیا للوصول

 

جون الدكتور  الجویة للریاضات الدولي رئیس االتحاد قھ على ھذا الحدث، صّرحیوفي معرض تعل
إلطالع الجمیع على فرصتنا  ھيفي دبي  2015 الجویة للریاضات العالم بطولةإن "  :قائالً  جروبستروم

من  تشملھبما  البطولة ھذه أنّ  بالفعل نعلم نحنوعلى نحو غیر مسبوق.  مثیرةالریاضاتنا الجویة 
ما نحتاج فعلھ اآلن في مدینة دبي. إن ستكون رائعة في أماكن جمیلة ریاضات مذھلة ومسابقات مثیرة 

دعایة واسعة ب افعالیاتھ تمتعمن خالل  ببطولة الریاضات الجویة درایةھو التأّكد من أّن العالم على 
، وأن یحفز ذلك الكثیر 2015دیسمبر  التي ستعقد في لمجریاتھاونرید أن یكون العالم كلھ متابًعا النطاق. 

. مجتمع الریاضات الجویةإلى  واالنضمامأبواب األندیة الجویة  على طرق من الشباب والصغار
لھذا  المزمعة جولة الترویج العالمیةإلى جانب ، المصاحب لھاالجوي  واالستعراضالیوم  وستكون حفلة

  ھذه األھداف ". بلوغ، بالتأكید أحد المفاتیح الرئیسیة لالحدث

 

المعالي  لصاحب البطولةبتسلیم شعلة  جروبسترومالدكتور  قیام رئیس االتحاد وقد تّوج ھذه المراسم
المتحدة في لإلمارات العربیة المتحدة لدى مكتب األمم  الدائم والمندوب السفیر ،السید عبید سالم الزعابي

 سلّمھا، والذي لسعادة السید سعید محمد حارب، األمین العام لمجلس دبي الریاضي وقد أعطاھا .جنیف
في دبي،  2015 الجویة للریاضات العالم بطولة، نائب مدیر يادبدوره لمعالي السید محمد یوسف الحمّ 

، لیمتلئ بعدھا بالھواء للمتحفمنطاد الھواء الساخن الرابض في الحدیقة األمامیة أشعل موقد والذي 
إنھا بحق حامالً شعار البطولة وألوانھا الممیزة، وھو ما علّق علیھ رئیس االتحاد الحًقا بقولھ: " ویحلّق

 ". ولھا داللتھا الرمزیةلحظة استثنائیة ومفعمة بالمشاعر 
 

وقد ، المنتظرة في البطولةالفعالیات عن  لمحة حملمذھل استعراض جوي الشعلة  تسلیممراسم وقد سبق 
طائرات عتیقة قبالة المتحف  أثناء االستعراض . وحلقتإعجاب الجمھور والضیوف على السواءنال 

وقد لمحركاتھا العتیقة.  والصوت الممیز لقدیماتصمیمھا  سحرأعلى بحیرة جنیف لتثیر اإلعجاب بفضل 



 

 لفتفیما ، الطیران ضمن التشكیالتكشف عن جمال  استعراًضافالیرز" السویسري  3قدم فریق "بي 

في التحلیق  البارعة حاضرین بمناوراتھأنظار ال"جیرومي كوزین" السویسري  البھلواني الطیار
المظالت ب القفز عروضفي نھایة االحتفال  أثارت صیحات اإلعجاب من الجمھوركما  .البھلواني

وتشكیالت المظالت.  وعروض الطیران ببذلة الطیران (الوینج سوت) دقة النزول على الھدفعروض ك
 وعلى األرض، أقیم معرض للطائرات الشراعیة ونماذج الطائرات لھذه المناسبة. 

 
 2014یوسف الحمادي، مدیر بطولة العالم للریاضیات الجویة  السیدمعالي وألقى الدكتور جربوستورم و

مفھوم عرًضا توضیحًیا یشرح الحًقا  وتضمنتوسائل اإلعالم، ، كلمة في حضور الضیوف ودبيب
 المنافسات الجویة المتعددة، ویستعرض التحدیات والفرص المرتبطة بھا.  

 

 ھذا الیوم المشھود.  إلسدال الستار على حفل عشاء للطیارین وفي المساء، ُنظم
 تحمیل صور االحتفال بدّقة عالیة  ·

 

 

  بطولة العالم للریاضات الجویة نبذة عن

، (FAI) االتحاد الدولي للریاضات الجویة قواعد وفق تقامالتي ، وبطولة العالم للریاضات الجویةُتعتبر 

على مستوى  یحضره أشھر العبي الریاضات الجویةوالذي للریاضات الجویة،  األبرزالحدث العالمي 
 .العالم

 
ومن المقرر  2015 فعالیات البطولة لسنةالستضافة اإلمارات العربیة المتحدة دولة  وقع االختیار علىوقد 

ھذا الحدث المتعدد مسئولیة تنظیم اتحاد اإلمارات للریاضات الجویة  سیتولىحیث في دبي، أن تعقد 

تحت رعایة سمو ولي عھد دبي  2015دیسمبر  12إلى  1 في الفترة مناألنشطة والذي ستجري فعالیاتھ 

  .الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئیس  ،جروبستروم جون الدكتورمن جانب  2014یونیو  4 بتاریخ بھذا الشأن وقد ُوقعت مذكرة تفاھم

بدولة  الجویة الریاضاتاتحاد ناصر النیادي رئیس ومعالي السید ، االتحاد الدولي للریاضات الجویة
 .اإلمارات

األبطال الفائزین في بطولة العالم في "من وراء ھذا الحدث في تحدید  لالتحادوتتلخص األھداُف الرئیسیة 
استقطاب بالریاضات الجویة وتحفیزھم للمشاركة فیھا من خالل  الجمھور" وتعریِف الریاضات الجویة

االتحاد لدى لفعالیات لترویج والتسویق ل یرمي. كما ألنواع المختلفة للریاضات الجویةفي ا مشاركین جدد
 السیما المرئیة منھاوخلق منصة جاذبة لوسائل اإلعالم  األخرى الریاضیة والمنظمات المؤسسات

 وأصحاب المصلحة من خارج المجال. 
 

في  وكان آخرھا، 2001في عام أسبانیا ، و1997في تركیا في عام  السابقة من البطولة الدورات نظمتوقد 

 . 2009إیطالیا في عام 

 
· www.worldairgames.aero 

 

  



 

 

 الجویة للریاضات الدولي االتحاد عن نبذة

الریاضات الجویة  ورعایة القائمة على تنظیم العالمیة ھو الھیئة (FAI) التحاد الدولي للریاضات الجویةا

وھو  1905تأسس االتحاد في عام قد . والعالمیة في مجالي الطیران والفضاءواعتماد األرقام القیاسیة 

 .(IOC) یة معترف بھا من قبل اللجنة األولمبیة الدولیةربح غیر حكومیة وغیرمنظمة 

 
 بالمظالتوالقفز والطیران العمودي  والطیران الشراعيناطید المب الطیران أنشطة االتحاد وتغطي

والطیران  والطیران الشراعي المعلّقالبھلوانیة  وألعاب الطیران نماذج الطائرة المصغرة واستخدام
 بالطاقة البشریةوالطیران  وھوایة بناء الطائرات والطیران الشراعي بمحرك بالطائرات الخفیفة

 وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي. الحر من المرتفعاتوالطیران 
 

 )EAF( بذة عن االتحاد اإلماراتي للریاضات الجویةن

ھو عضو فاعل في االتحاد الدولي للریاضات الجویة، وقد  )EAF( للریاضات الجویةاالتحاد اإلماراتي 

كمنظمة ال تھدف للربح وذلك للتنسیق وإعطاء التوجیھات للتطویر السریع للریاضات  2012تأسس في 

 الجویة في اإلمارات العربیة المتحدة.
 

 واللوائح التنظیمیةواالعتماد  الرقابةقواعد  وضعوتشمل أنشطة االتحاد اإلماراتي للریاضات الجویة 
على  أیًضااالتحاد  كما یحرصداخل االتحاد،  األعضاءالخاصة بفعالیات الریاضات الجویة التي ینظمھا 

 تعزیز السالمة في الریاضة.
 

، 2012 ، وفي2010 من عام كل عام بدایةوقد جرت فعالیات بطولة دبي الدولیة للقفز بالمظالت 

 1440 بمشاركة) 2012(موندیال التي نظمھا االتحاد  بالمظالت للقفز العالم بطوالتاستضافت دبي 

على  أكبر فعالیات القفز بالمظالت اما جعلھ ،نوعا مختلفا من الریاضة 13دولة في  57من مشارك 

 األعواملریاضات جویة في اإلمارات العربیة المتحدة في  كثیرة اإلطالق، وقد جرت فعالیات أخرى
 .الجوي في أبوظبي بولالقلیلة الماضیة بما في ذلك استعراضات العین الجویة وسباق رید 

 

 : التالي العنوان على الجویة للریاضات الدولي االتحاد مع التواصل الرجاء التفاصیل، من لمزید

 كاریرا فاوستین
 االتصاالت قسم مدیر

 العالمي الریاضي المركز

  54 روداني دي شارع

  لوزان 1007

70 10 345 21 0041  

communication@fai.org 
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