
 

 

 

 

 

 
 بيان صحفي 

 للنشر الفوري
 التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية الفنان الصغيراشترك في مسابقة 

  الدولي للرياضات الجويةالتي ينظمها االتحاد العالمية أللعاب الهوائية ل 5102دبي في  واحجز لك مكاًنا
 

، فلماذا ال ُتْقدم موهبة الرسم وترى في نفسكعاما  01و  6من النشء بين  إذا كنت – 5102يوليو  52، النمسا ،لوزان
لأللعاب الهوائية  5102دبي  أال وهويتميز بالروعة واإلثارة  ؟ حدث  المشاركة في أكبر حدث للرياضات الهوائية على

التي ينظمها االتحاد  الصغيرالفنان مسابقة المشاركة في إن  .االتحاد الدولي للرياضات في دبي العالمية الذي ينظمه
طلق العنان لقدرتك وال أنت تقفز من طائرة. ما عليك سوى أن تُ  ،ال تتطلب منك رخصة طيار الدولي للرياضات الجوية

األلعاب 5102على اإلبداع وأن تحلق في السماء بموهبتك في الرسم. وفكرة المسابقة هي "ارسم ملصًقا لمسابقة دبي 
 الدولي للرياضات الجوية"تي ينظمها االتحاد الالعالمية الهوائية 

 
سنة( وفئة كبار  01-01سنوات( وفئة النشء المتوسط ) 9-6) النشء الصغير: فئة فئاتُيقسم المتسابقون إلى ثالثة 

 عاما(.  01-02النشء )
 

 ويحصل الفائزون من كل مجموعة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
 

 في دبي أمام الجمهور خالل فترة مسابقة األلعاب الهوائية العالمية التي ينظمها االتحاد الدولي.وُتعرض اللوحاُت الفائزة 
 

وصرح مديُر الرياضات والتسويق باالتحاد ماركوس هاجيني "كيف لنا أن نغفل عن النشء في واحٍد من أهم وأضخم 
اشتراكهم في مسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد األحداث التي ينظمها االتحاد؟ إنهم هم المستقبل". مضيفًا "إن 

 ُيتيح لهم االطالع على عالم الرياضات الهوائية المثير واأللعاب الهوائية العالمية التي يرعاها االتحاد".
 

 خطوات االشتراك
والتأكد  بعضو االتحاد الدولي للرياضات الهوائية في دولتهملالشتراك في المسابقة يجب على الراغبين من النشء االتصال 

 من الموعد النهائي لتقديم لوحات الرسم. وبعدها يرسلون أعمالهم الفنية إلى عضو االتحاد الدولي.
  

األعمال المختارة إلى ويقوم كل عضٍو من أعضاء االتحاد المشاركين باختيار أفضل ثالثة أعماٍل فنية من كل فئة ليرسلوا 
 .5102إبريل  0االتحاد الدولي للرياضات الهوائية قبل 
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االتحاد الدولي للرياضات  يرعاهاالتي  العالمية لأللعاب الهوائية 5102"ارسم ملصًقا لدبي  – 5102توضيح بشأن فكرة 
 الهوائية"

 
أنحاء العالم إلى دبي للمنافسة في أضخم حدث يأتي أشهر العبي الرياضات الهوائية من  5102في ديسمبر من عام 

للرياضات الهوائية يشهده العالم، أال وهو األلعاب الهوائية العالمية التي يرعاها االتحاد الدولي للرياضات الهوائية. وخالل 
خلة الجميرا وأفق يوًما، يستمتع الجمهور بالمواقع الخاصة التي تضم المناظر الخالبة لجزيرة ن 05فترة الحدث التي تستمر 

دبي السماوي وذلك أثناء مشاهدتهم للمنافسات العالمية والعروض الهوائية التي تحجب السماء في مشهد مهيب من 
 المناورات التي ال تحدث سوى على سطح األرض.

 
ران والحركات ويعيش الجمهور لحظاٍت من الدهشة والذهول ُتحلق فيها الطائرات والطائرات الشراعية خالل قيامها بالدو 

الدائرية واأللعاب البهلوانية بينما تتسابق الطائرات النفاثة في استعراض مهاراتها في مجال المالحة الجوية. كما يشهد 
الحدث ألعاًبا بهلوانية لطائرات التحكم عن ُبعد والتي تؤدي نفس المهارات التي تشمل الدوران والحركات الدائرية واأللعاب 

 ص الهوائي، ولكن في مساحة أصغر. هذا باإلضافة إلى العزف الهوائي الداخلي.البهلوانية والغو 
 

 الرياضة التيكما يستمتع الجمهور بمشاهدة المناطيد والسفن الهوائية التي تنتشر في السماء. ويشهد الحدث عروضًا لهذه 
 نا المعاصر.عام إلى جانب أخر صيحات تجارب الطائرات التي يمر به عالم 511يزيد عمرها على 

 
وتغمر اإلثارة المشاهدين وهم يتابعون بأعينهم الطائرات الشراعية وهي تتنافس في عرض قدراتها في األلعاب البهلوانية بينما 
يستعرض المظليون دقتهم في األلعاب البهلوانية وفي الهبوط. وال تقتصر عروض المظليين على مهاراتهم في الهبوط بل 

عي حيث ينتظمون في تشكيالٍت بديعة أثناء القفز المظلي والقفز الحر، بينما يعرض اآلخرين يبدعون في العمل الجما
 مهاراتهم في النفق الهوائي المغلق.

 
وأخيرًا وليس آخرًا يشهُد الحدث سباقًا سماويًا للطائرات الصغيرة والمحركات الشراعية في الوقت الذي يستعرض فيه قائدو 

 هم في منافساٍت جوية.الطائرات المروحية مهارات
 

لأللعاب الهوائية العالمية التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الهوائية. إن  5102كل هذا وأكثر تجدونه في حدث 
لأللعاب الهوائية  5102مهمتك اآلن أن تمسك بأدوات الرسم وتبتكر ملصقا يستوحي اإلثارة والمغامرات التي يقدمها دبي 

 ها االتحاد الدولي للرياضات الهوائية. حٌظ طيب واطلق العنان لخيالك فال حدود لنا إال السماء.العالمية التي ينظم
 

 لصغير بتنظيم من االتحاد الدولي للرياضات الهوائيةاحول مسابقة الفنان 
 

عاما.  01و 6 . وهي مسابقٌة دولية ُيشارك فيها النشء بين األعمار0996ُتعقد مسابقة الفنان الصغير سنويا منذ العام 
ويتخذ أعضاء االتحاد الدولي اإلجراءات الالزمة لعقد منافسٍة محلية أو عملية انتقاء مشابهة في كل دولة ويشترك فيها 
المقيمين من النشء، ثم ُيقدم الفائزون المحليون إلى لجنة التحكيم الدولية. وفي كل عام تكون هناك فكرة مختلفة بغرض 

 وهوبين وعرض مزيد من وجوه الرياضات الهوائية.استكشاف قدرات النشء الم
 

 فكرة مسابقة الفنان الصغير الي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الهوائية 
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  مسابقة الفنان الصغير الي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الهوائيةالئحة 
 تاريخ الفائزين في مسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الهوائية 
 اإلرشادات الخاصة مسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الهوائية 

 
 حول األلعاب الهوائية العالمية لالتحاد الدولي للرياضات الهوائية 

 
العالمية التي ُتجرى وفق الئحة االتحاد الدولي للرياضات الهوائية الحدث العالمي األول ُتعتبر مسابقة األلعاب الهوائية 

 للرياضات الهوائية، يحضره أشهر العبي الرياضات الهوائية.
 

وتتلخص األهداُف الرئيسية التي يسعى االتحاد الدولي لتحقيقها من وراء هذا الحدث في تحديِد أبطال األلعاب الهوائية 
ة التي ينظمها االتحاد" وتعريِف العامة بالرياضات الهوائية وتحفيزهم للمشاركة فيها من خالل جذب مزيد من العالمي

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

 
 فُنظمت في إيطاليا. 5119في إسبانيا أما نسخة عام  5110في تركيا ونسخة عام  0991ام ُنظمت نسخة ع

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

 
 االتحاد الدولي للرياضات الهوائيةحول 

 

االتحاد الدولي للرياضات الهوائية هو الهيئة القائمة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الطيران العالمي واألرقام 
 تهدف للربح.كهيئة مستقلة ال  0912( في عام .orgwww.faiالفضائية القياسية. وتأسس االتحاد )

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

 طاقة البشرية وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي.والطيران باستخدام ال
 

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

 مدير قسم االتصاالت
 المركز الرياضي العالمي

  22شارع دي روداني 
 لوزان  0111

0041 21 345 10 70  

communication@fai.org 
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