
 

 

 

 صحفي بيان

 الفوري للنشر

 التي العالمية الهوائية األلعاب دورة يناقشون دبي في التنفيذي والمكتب االتصال مسؤولو
 الجوية للرياضات الدولي االتحاد ينظمها

 على للتعرف األسبوع هذا دبي في الجوية للرياضات الدولي االتحاد مسؤولو اجتمع -4104 ديسمبر 4 سويسرا، لوزان،
 الدولي االتحاد ينظمها التي العالمية الهوائية األلعاب دورة مسابقة وطرق المضيفة والمدينة المنظمة اللجنة أعضاء

 األلعاب وخبراء التنفيذي المجلس فيها ناقش التي االجتماعات من سلسلة ُعقدت حيث 5102 دبي في الجوية للرياضات
 .لالتحاد األهم بالحدث تتعلق أساسية قضايا الجوية للرياضات الدولي االتحاد ينظمها التي العالمية الهوائية

 النيادي ناصر المعالي أصحاب مع وتحديدا   المنظمة اللجنة مع ، واجتمع أيضا  يومين من جلسة التنفيذي المجلس عقد وقد
 .الحمادي حسن ويوسف

 لوجه، وجها   المباشرة اللقاءات محل يحل أن يمكن شيء ال": الجوية للرياضات الدولي االتحاد رئيس جروسبان جون. د قال
 المنظمة، اللجنة مع الوثيق التعاون خالل من وذلك الواقع أرض على ناقشناها التي العناصر كل لتطبيق واحد عام اآلن وأمامنا
 أن شك وال الجوية، الرياضات في اإلطالق على حدث أكبر هي األلعاب من التالية الدورة تكون أن إلى نسعى جميعا ونحن

 ."الرغبة هذه لتحقيق الجوية للرياضات اإلمارات اتحاد يبديها التي العزيمة هذه برؤية مسرور التنفيذي المجلس

 حيويتهم كامل في المتنافسون كان حيث( DIPC) بالمظالت للقفز الدولية دبي بطولة لزيارة ضيوفه أيضا   االتحاد اصطحب وقد
 للرياضات الدولي االتحاد ينظمها التي العالمية الهواء ألعاب فيها ستجري التي المسارات الختيار التخطيط جرى وقد واستعدادهم،

 .الجوية

 جدا   إيجابيا العالمية الجوية األلعاب اتصال ومكاتب التنفيذي المجلس أعضاء انطباع كان: "قائال   جروسبان جون. د علق وقد
 عقد في النجاح على الجوية للرياضات اإلمارات اتحاد قدرة تُظهر عظيمة منافسة بالمظالت للقفز الدولية دبي بطولة تعتبر حيث

 الدولي االتحاد في فخورون ونحن ذلك، ونحو وتأمين لوجستي ودعم إعالمية تغطية من تستلزمه بما الضخمة الفعاليات
 ."مكتوم آل راشد بن محمد بن حمدان الشيخ دبي عهد ولي سمو رعاية تحت األهم حدثنا دبي تستضيف بأن الجوية للرياضات

 في نظرائهم مع الجوية للرياضات العالمي لالتحاد التابعة الجوية الرياضات لجان من العالمية الجوية األلعاب خبراء التقى كما
 والسفن الهوائية المظالت مثل المشاركة الرياضات وأنواع الرياضيين اختيار وعملية الجدول على البناءة محادثاتهم وتركزت دبي

 الشراعية بالمظالت والقفز البهلوانية واأللعاب الخفيفة الطائرات وألعاب بالمظالت والقفز الهوائي والتزلق والطيران الهوائية
 الجوي اإلبحار أنشطة وكافة البشرية الطاقة باستخدام والطيران للطائرات الهواة وبناء الشراعية والمحركات الصغيرة والطائرات
 .والفضائي

http://eaf.ae/home/


 .البرنامج ضمن اختيارها سيتم التي األنظمة عن معلومات نشر قريبا وسيتم

 األلعاب الهوائية العالمية لالتحاد الدولي للرياضات الهوائية  حول
 

للرياضات الهوائية الحدث العالمي األول للرياضات ُتعتبر مسابقة األلعاب الهوائية العالمية التي ُتجرى وفق الئحة االتحاد الدولي 
 الهوائية، يحضره أشهر العبي الرياضات الهوائية.

 التي 4102 الجوية للرياضات العالمي لالتحاد العالمية الجوية األلعاب دورة لتستضيف المتحدة العربية اإلمارات اختيرت وقد
 عهد ولي سمو رعاية تحت الجوية للرياضات اإلمارات اتحاد األنشطة المتعدد الحدث هذا سينظم حيث تحديدا ، دبي في ستعقد
 .4102 ديسمبر 04 إلى 0 من فعالياته ستجري والذي مكتوم آل راشد بن محمد بن حمدان الشيخ دبي

 المعالي وصاحب الجوية للرياضات الدولي االتحاد رئيس جروسبان جون. د بواسطة 4104 يونيو 4 في تفاهم مذكرة ُوقعت وقد
 .الجوية للرياضات اإلمارات اتحاد رئيس النيادي ناصر

وتتلخص األهداُف الرئيسية التي يسعى االتحاد الدولي لتحقيقها من وراء هذا الحدث في تحديد أبطال األلعاب الهوائية العالمية 
يها من خالل جذب مزيد من المشاركين. كما تهدف التي ينظمها االتحاد" وتعريِف العامة بالرياضات الهوائية وتحفيزهم للمشاركة ف

إلى ترويج األحداث التي ينظمها االتحاد لدى المؤسسات الرياضية ووضع برنامج يجذب المعنين ووسائل اإلعالم وال سيما 
 المرئية منها.

 
 يا.فُنظمت في إيطال 1009في إسبانيا أما نسخة عام  1007في تركيا ونسخة عام  7991ُنظمت نسخة عام 

 
 الصفحات المخصصة لأللعاب الهوائية العالمية لالتحاد الدولي للرياضات الدولية على موقع االتحاد االلكتروني 

 
 (EAF) نبذة عن االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية

 1071هو عضو فاعل في االتحاد الدولي للرياضات الهوائية، وقد تأسس في  (EAF) االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية
عطاء التوجيهات للتطوير السريع للرياضات الجوية في اإلمارات العربية المتحدة.  كمنظمة ال تهدف للربح وذلك للتنسيق وا 

الجوية تأسيس قواعد التحكم واالعتماد والتشريعات الخاصة بفعاليات الرياضات وتشمل أنشطة االتحاد اإلماراتي للرياضات 
 الجوية التي ينظمها أعضاء داخل االتحاد، ويحرُص االتحاد دوما  على تعزيز السالمة في الرياضة.

االتحاد الدولي استضافت دبي بطوالت  1071، وفي 1070وقد جرت فعاليات بطولة دبي الدولية للقفز بالمظالت سنويا  منذ 
نوعا مختلفا من  71دولة شاركت في  71من  0,,74( حيث شارك 1071للرياضات الهوائية للقفز بالمظالت )مونديال 

الرياضة ما جعله أكبر فعالية للقفز بالمظالت على اإلطالق، وقد جرت فعاليات أخرى لرياضات جوية في اإلمارات العربية 
 سباق ريد ُبل الجوي في أبوظبي. اضية بما في ذلك استعراضات العين الجوية والمتحدة في السنوات القليلة الم

 
 حول االتحاد الدولي للرياضات الهوائية

 
االتحاد الدولي للرياضات الهوائية هو الهيئة القائمة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الطيران العالمي واألرقام الفضائية 

 كهيئة مستقلة ال تهدف للربح. 7907( في عام .orgwww.faiالقياسية. وتأسس االتحاد )
 

http://www.fai.org/events/fai-world-air-games
http://www.fai.org/events/fai-world-air-games
http://eaf.ae/splash/
http://www.fai.org/


وتتضمن أنشطة االتحاد المظالت الهوائية والسفن الهوائية والطيران والتزلق الهوائي والقفز بالمظالت وألعاب الطائرات الخفيفة 
والطائرات الصغيرة والمحركات الشراعية وبناء الهواة للطائرات والطيران باستخدام واأللعاب البهلوانية والقفز بالمظالت الشراعية 

 الطاقة البشرية وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي.
 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع االتحاد الدولي للرياضات الهوائية
 فاوستين كاريرا

 مدير قسم االتصاالت
 المركز الرياضي العالمي

  ,7شارع دي روداني 
 لوزان  7001

0041 21 345 10 70  

communication@fai.org 
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