
 

 ةيككرة القدم الدينامي ةتجرب

 أول كرة ضخمة دوارة ستكون مركز ترفيه في ريو ديجانيرو -

سيتم بناء أول مركز ترفيه مكرس لكرة القدم في ريو ديجانيرو  --/ بي آر نيوزواير /  4102تموز/يوليو،  11ريو ديجانيرو، 
 .ايكون في حركة مستمرة بفضل تغيير شكلهتضخمة قدم على شكل كرة 

في االتجاهين، وبسرعات  مترا ومكونة من تسعة طوابق يتحرك كل منها بصورة منفصلة 01ذه البناية الدائرية ستكون بعلو وه
 . البنايةضفي الحياة على متغيرة، ما ي

شركة "نافالمير و   Dynamic Football Experience Company، ةديناميكيال كرة القدم خبرة شركةوكشفت 
عاصمة  في لكرة القدمالفريد  المبنى األول بناء هذاب انا ستقوممأنه ة، معلناليوم مشروعال لنقاب عنا،  Navalmareغروب"

 .العالم لكرة القدم هائيات كأسناختتام العمل ببنائه بعد  بدأيسي ذ، والكرة القدم العالمية

الدكتور  الفلورنسي المهندس المعماريها استحدث، التي الديناميكية الهندسة المعمارية منوستكون هذه هي نسخة كرة القدم  
 . األولى للمرة اليومية"، وقد نشرت ديناميك"أب العمارة ال الذي يعتبر فيشر، ديفيد

 حيثالواقعية المقواة، و  ةاالفتراضي يةالواقعمباريات كرة القدم ل امخصص اوطابقلكرة القدم  بالكامل اتفاعلي امتحفالمبنى  يتضمنو 
نيمار، و  بيليهجانب  إلى اللعب من، ناسا تكنولوجياتم تطويره أصال من  ذي، الالهولوغرام خالل نظاممن ، يتمكن الزوار

 ة. المطلوباألهداف  كلل يسجتو 

ملعب  فيشاعرا أنك ، درجة  360 عمالقة شاشة أمام الجلوس، حيث ستتمكن من افتراضيا ااستاد طابق آخريوفر  سوفو  
 . في الوقت الحقيقي...  برشلونة مباراة ضداهدة ، ومشفي مدريد برنابيو سانتياغو

 وفضاء خاصة،كرة القدم، وصالة رياضية مكرسة لالمحالت التجارية، وكلها المطاعم و على  الطوابق األخرى ملتوسوف تش
 . مشجعي كرة القدم حلم كل، وهو احقيقي اعبدوم اتعليمي

وتنتجه شركة دي تي ، األكثر جماال أوروبا مدن في واحدة من الشهر، في نهايةوسيتم تقديم نموذج المبنى على شكل كرة قدم 
 . فيراريالمتفرعة عن شركة  فضائيةالهندسة الشركة  هي، و ةيطالياإل موديناأم في 



، تانالعمالق تاناأللمانيالشركتان  وسيمنس، بوش نيويوركدبليو أس بي من  لهندسة والتكنولوجياالشركات الموردة ل بينومن  
 لسفن والمحطاتي شركة إيطالية بانية لوهنافالمير، و ، الدنماركفي  أل إي دي إضاءة شركةأس جي أم، ، البرازيل رجياإكسي

  . في البرازيل بالفعلالناشطة ، و البحرية

في  ةكيديناميال هذه الكرات بناء انويبناء المباني الدوارة، ونافالمير، تنل الدولية حقوقالتملك التي شركة ديناميك غروب، 
 . العالم في جميع أنحاء العديد من المدنتوريدها إلى و ، إيطاليا

"خبرة تجربة كرة القدم على  لمشجعينالتي توفر ل، حركةمتال العمالقة الكرات من هذهسيتم بناء عدد أكبر  ريو، مشروع بعدو 
 .األخرىمدن العديد من الجاكرتا و  برشلونة، ميالن،، مدريد، نيويورك، لندن فيمدار الساعة"، 
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