
 صحفي بيان

 الفوري للنشر

 
 التي العالمية الهوائية أللعابلالكشف عن شعار جديد 

 2015بدبي  الجوية للرياضات الدولي االتحاد ينظمها 
 
 

التي  العاملية األلعاب الهوائية لحدث املنظمة اللجنة قدمت - 2015 مارس 9 املتحدة، العربية اإلمارات دبي،

 األنشطة للرياضات الهوائية املتعدد ا للحدثجديد اشعار  2015 دبيات الجوية بينظمها االتحاد الدولي للرياض

 .دبي سكاي دايف مارينا فياألحد  يوم مساء أقيم حفل خالل

 

 األلعاب الهوائية لحدث العليا املنظمة اللجنة رئيس حارب، محمد سعيد سعادة ألقاها بكلمات ح الحفلت  افت  و 

االتحاد الدولي للرياضات  رئيس ،مروبشتروي  غ جون  الدكتور و  ،2015 دبيضات الجوية التحاد الدولي للريال العاملية

 صران سعادة من بينهم الط ران، ن في مجالئسوول املو  شخصياتال من العديداملناسبة  حضر هذهكما . الجوية

التحاد ل العاملية ائيةأللعاب الهو ا مدير الحمادي، يوسف سعادةو  ،اتحاد اإلمارات للرياضات الجويةرئيس  النيادي،

 هذا وكان .التحاد الدولي للرياضات الجويةل العام األم ندل، شوي   سوزان والئسيدة الدولي للرياضات الجوية بدبي

ملحة  لهم قدمت التي ،ذات التحكم عن بعد هليكوبترال طائراتب ةمم ز  اضو عر  ر و ضالح خاللهاالحفل مناسبة شاهد 

 األول  ديئسمبر/كانون  12إلى  1 من الفترة في بدبي العامليةالهوائية  األلعابفي  امستق التي رائعةال اتاملنافئسعن 

 كما . 2015
 
 الحدث برنامج ضمن لتكون  اختيارها تم التي والرياضات أللعابحول ا عرضا أيضا الحفل نم  ض  ت

 .الرياض ي

 

 اإلمارات األربعة لدولة باأللوان العاملية، الهوائية األلعاب عنيت يالت ،(WAG) حروف الجديد الشعار  على ظهرتو 

 رمز وهو صقر  شكل على ةذكي هذه األلوان بطريقة وصممت. واألسود واألخضر واألبيض األحمر: املتحدة العربية

 مكتوبة دبيكلمة  مثل خاصة وم زات (FAI) الجوية للرياضات الدولي االتحادشعار  أيضا ويشمل. العربية املنطقة

 .ينيةوالالت العربية بالحروف

 العامليةالهوائية  أللعابل الجميلو  الجديد الشعارلقد استحق فعال " موي  روبشترغ جون  الدكتور  له قال قيعلفي تو

 ، وأضاف" الخالبةدبي سكاي دايف  مارينافي  يعرض أن 2015 دبيالتي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية ب

 مث رة القادمة األشهر ستكون و . العمل من الكث رأمامنا  يزال ال أنه غ ر  بئسالسة، األلعاب لدورة االستعدادات تجري "

 ".أللعابا وأنا أنتظر على أحر من الجمر انطالق للغاية،

 
 األلعاب الهوائية العاملية لالتحاد الدولي للرياضات الهوائية  حول 

 

جرى وفق الئحة االتحاد الد
 
عتبر مئسابقة األلعاب الهوائية العاملية التي ت

 
ولي للرياضات الهوائية الحدث العالمي األول ت

 للرياضات الهوائية، يحضره أشهر العبي الرياضات الهوائية.



الجوية  وقد اخت رت اإلمارات العربية املتحدة لتئستضيف دورة األلعاب الجوية العاملية لالتحاد العالمي للرياضات

، حيث سينظم هذا الحدث امل 2015
ً
تعدد األششطة اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية التي ستعقد في دبي تحديدا

 12إلى  1تحت رعاية سمو ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والذي ستجري فعالياته من 

 .2015ديئسمبر 

قعت مذكرة تفاهم في  رئيس االتحاد الدولي للرياضات الجوية  مروبشتروي  غ د. جون بواسطة  2014يونيو  4وقد و 

 اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية.وصاحب املعالي ناصر النيادي رئيس 

 الرئيئسية التي يئسعى االتحاد الدولي لتحقيقها من وراء هذا الحدث في تحديد أبطال األلعاب 
 

وتتلخص األهداف

لرياضات الهوائية وتحف زهم للمشاركة فيها من خالل جذب الهوائية العاملية التي ينظمها االتحاد" وتعريف  العامة با

يجذب مزيد من املشارك ن. كما تهدف إلى ترويج األحداث التي ينظمها االتحاد لدى املؤسئسات الرياضية ووضع برنامج 

 سيما املرئية منها.ووسائل اإلعالم وال  املعني ن

 

ظمت شسخة عام 
 
ظمت في إيطاليا. 2009يا أما شسخة عام في إسبان 2001وشسخة عام في تركيا  1997ن  فن 

 www.worldairgames.aero 

 

 حول االتحاد الدولي للرياضات الهوائية

 

مة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الط ران العالمي واألرقام االتحاد الدولي للرياضات الهوائية هو الهيوة القائ

 كهيوة مئستقلة ال تهدف للربح. 1905( في عام www.fai.orgالفضائية القياسية. وتأسس االتحاد )

 

الهوائي والقفز باملظالت وألعاب وتتضمن أششطة االتحاد املظالت الهوائية والئسفن الهوائية والط ران والتزلق 

الطائرات الخفيفة واأللعاب البهلوانية والقفز باملظالت الشراعية والطائرات الصغ رة واملحركات الشراعية وبناء الهواة 

 للطائرات والط ران باستخدام الطاقة البشرية وكافة أششطة اإلبحار الجوي والفضائي.

 

 (EAF) الجوية نبذة عن االتحاد اإلماراتي للرياضات

 

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

ية كمنظمة ال تهدف للربح وذلك للتنئسيق وإعطاء التوجيهات للتطوير الئسريع للرياضات الجوية في اإلمارات العرب

 املتحدة.

 

وتشمل أششطة االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية تأسيس قواعد التحكم واالعتماد والتشريعات الخاصة بفعاليات 

 على تعزيز الئسالمة في الرياضة.
ً
 الرياضات الجوية التي ينظمها أعضاء داخل االتحاد، ويحرص  االتحاد دوما

 منذ وقد جرت فعاليات بطولة دبي الدولية للقفز با
ً
استضافت دبي بطوالت االتحاد  2012، وفي 2010ملظالت سنويا

نوعا  13دولة شاركت في  57من  1,440( حيث شارك 2012الدولي للرياضات الهوائية للقفز باملظالت )مونديال 
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ة في مختلفا من الرياضة ما جعله أكبر فعالية للقفز باملظالت على اإلطالق، وقد جرت فعاليات أخرى لرياضات جوي

ل الجوي في  اإلمارات العربية املتحدة في الئسنوات القليلة املاضية بما في ذلك استعراضات الع ن الجوية وسباق ريد ب 

 أبوظبي.

 

 الجويةملزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع االتحاد الدولي للرياضات 

 كاريرا فاوست ن

 مدير قئسم االتصاالت

 املركز الرياض ي العالمي

  54روداشي شارع دي 

 لوزان  1007

0041 21 345 10 70  

communication@fai.org 
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