
 بيان صحفي

 للنشر الفوري

 

 يعلن عن قائمة الفائزين جويةاالتحاد الدولي للرياضات ال

 2015ا االتحاد في دبي همفي مسابقة الفنان الصغير التي نظ 

 

ن في مسابقة أن يعلن عن قائمة الفائزي جويةيسر االتحاد الدولي للرياضات ال - 2015 و ماي 5لوزان، سويسرا، 

حيث قامت لجنة تحكيم دولية باختيار  ،2015في دبي  الجويةظمها االتحاد الدولي للرياضات نالفنان الصغير التي 

 10من ) فئة النشء املتوسط ،سنوات( 9إلى  6)من  فئة النشء الصغير  فئة:عن كل  فنية أفضل ثالث لوحات

ميداليات ذهبية  ىمن كل مجموعة عل الفائزون حصلسنة(. وسي 17إلى  14فئة كبار النشء )من سنة( و  13إلى 

  برونزية.وفضية و 

  : فئة النشء الصغير 

 . كزانيون زهو )الواليات املتحدة األمريكية(1

  : مناصفة بين. 2

 ساكويا وتانابي )اليابان(

 كزينيي زانغ )الواليات املتحدة األمريكية(

 

 : فئة النشء املتوسط

 جاسمين يوون )الواليات املتحدة األمريكية(د. 1

 يغريشيك )روسيا(. يانا س2

 . أوزان ميركان )تركيا(3

 

 : فئة كبار النشء

 . كزياو هو ) الصين(1

 . كزينشينغ زهو )الواليات املتحدة األمريكية(2

 . جوريا هيروس ي )اليابان(3

 

ملصق لأللعاب الهوائية العاملية التي ينظمها االتحاد الدولي  رسم" حول مسابقة هذه السنة  موضوع تمحور و 

بدبي في الفترة  قامسي الذي لالتحاد الدولي للرياضات الجوية حدث ضخمبمناسبة أ 2015دبي في الجوية  للرياضات

 ".2015 األول  ديسمبر/كانون  12إلى  1من 

"عندما اخترنا  ،منسقة مسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية ،سوزي غيبوقالت 

لسنة كان أملنا أن يطلع آالف ية التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية كموضوع لهذه ااأللعاب الهوائية العامل

اعتبرنا ذلك بمثابة فرصة عظيمة لهم ملعرفة املزيد عن الرياضات املدرجة في كما على هذه املنافسة الرائعة.  ءالنش



غمرني السرور والبهجة ألن ي ائعة التي توصلنا بها،لوحات الر الإلى  النظر  وعن مدينة دبي املذهلة. وعند حدثلبرنامج ا

 بالكامل!"تحقق قد  الهدفهذا 

: االتحاد الدولي للرياضات الجوية بلد عضو في 18وقد نظمت مسابقة الفنان الصغير أول مرة على املستوى الوطني في 

 ،بولونيا ،نالفيليبي ،النيبال ،نياليتوا ،األردن ،اليابان ،إيطاليا ،الهند ،هونغ كونغ ،فرنسا ،مصر ،قبرص ،الصين

 بعد ذلك اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. و  ،تركيا ،سويسرا ،روسيا
 
الفائزة على الفنية ل اللوحات رس  ت

املستوى الوطني إلى مقر االتحاد الدولي للرياضات الجوية، حيث تقوم لجنة التحكيم باختيار الفائزين على املستوى 

 .الدولي

 

ألبوم صور  فيأو  "قناة االتحاد على موقع "يوتيوبعلى  تقديميشريط  فيالفائزة الفنية ويمكن مشاهدة اللوحات 

الخدمة انطالقا من  الدقة عاليةصور  ، كما يمكن تحميلموقع "فليكر" ات الجوية علىاالتحاد الدولي للرياض

  باالتحاد الدولي للرياضات الجوية. ةالخاص السحابية

كما  2015غير التي نظمها االتحاد في االتحاد الدولي للرياضات الجوية الفائزين في مسابقة الفنان الصبحرارة وينهئ 

   يشكر أعضاء االتحاد الدولي للرياضات الجوية على مشاركتهم.
 

 من مسابقة الفنان الصغير في األشهر القليلة القادمة. 2016عن موضوع نسخة  اإلعالنوسيتم 

 نان الصغير التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجويةنبذة عن مسابقة الف

وهي مسابقة فنية . 1986منذ عام  وياسنمسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية  عقدت

  .عاما 17و 6 الذين تتراوح أعمارهم بين ءالنش يشارك فيهادولية 

املقيمين في  ءيتبعون عملية انتقاء مشابهة للنش ة وطنية أو فسانم إماالجوية د الدولي للرياضات عضاء االتحاأنظم يو 

ويتم اختيار  الفائزة على املستوى الوطني إلى لجنة التحكيم الدولية.الفنية اللوحات  لترس ثم .حداكل بلد على 

 .وج  املتعددة للرياضات الهوائيةوعكس األ  الصغار الفنانين  إللهامموضوع مختلف كل سنة 

 موضوع مسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية 

 للرياضات الجويةدولي قواعد مسابقة الفنان الصغير التي ينظمها االتحاد ال 

  االتحاد الدولي للرياضات الجوية مسابقة الفنان الصغير التي ينظمهافي ن يتاريخ الفائز 

  االتحاد الدولي للرياضات الجوية الفنان الصغير التي ينظمها ةمسابقالخاصة باإلرشادات 

 

 األلعاب الهوائية العاملية لالتحاد الدولي للرياضات الهوائية  حول 

 

ج
 
عتبر مسابقة األلعاب الهوائية العاملية التي ت

 
رى وفق الئحة االتحاد الدولي للرياضات الهوائية الحدث العالمي األول للرياضات الهوائية، ت

 يحضره أشهر العبي الرياضات الهوائية.

الجوية  وقد اختيرت اإلمارات العربية املتحدة لتستضيف دورة األلعاب الجوية العاملية لالتحاد العالمي للرياضات

2015  
 
، حيث سينظم هذا الحدث املتعدد األنشطة اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية التي ستعقد في دبي تحديدا

https://youtu.be/p4_bKKrtduM
https://youtu.be/p4_bKKrtduM
https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/sets/72157652368109421/
https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/sets/72157652368109421/
https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/sets/72157652368109421/
https://cloud.fai.org/public.php?service=files&t=82c0eb90e457bf97c2cfa6f01ccb15d8
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/theme
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/rules
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/history
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/guidelines


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

 .2015ديسمبر 

قعت مذكرة تفاهم في  ي للرياضات الجوية جروسبان رئيس االتحاد الدول د. جون بواسطة  2014يونيو  4وقد و 

 اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية.وصاحب املعالي ناصر النيادي رئيس 

 الرئيسية التي يسعى االتحاد الدولي لتحقيقها من وراء هذا الحدث في تحديد أبطال األلعاب 
 

وتتلخص األهداف

تحفيزهم للمشاركة فيها من خالل جذب الهوائية العاملية التي ينظمها االتحاد" وتعريِف العامة بالرياضات الهوائية و 

مزيد من املشاركين. كما تهدف إلى ترويج األحداث التي ينظمها االتحاد لدى املؤسسات الرياضية ووضع برنامج يجذب 

 املعنين ووسائل اإلعالم وال سيما املرئية منها.

 

ظمت نسخة عام 
 
ظمت في إيطاليا. 2009في إسبانيا أما نسخة عام  2001في تركيا ونسخة عام  1997ن  فن 

 

 .....wwma.rwa.lwo..www 

 جويةاالتحاد الدولي للرياضات الحول 

القائمة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الطيران العالمي  العاملية هو الهيئة جويةالتحاد الدولي للرياضات الا

معترف بها من قبل  يةربح وغير وهو منظمة غير حكومية  1905رقام الفضائية القياسية. وتأسس االتحاد  في عام واأل 

 .اللجنة األوملبية الدولية

 

وتتضمن أنشطة االتحاد املظالت الهوائية والسفن الهوائية والطيران والتزلق الهوائي والقفز باملظالت وألعاب 

لبهلوانية والقفز باملظالت الشراعية والطائرات الصغيرة واملحركات الشراعية وبناء الهواة الطائرات الخفيفة واأللعاب ا

 للطائرات والطيران باستخدام الطاقة البشرية وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي.

 ملزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع االتحاد الدولي للرياضات الجوية

 فاوستين كاريرا

 التصاالتمدير قسم ا

 املركز الرياض ي العالمي

  54شارع دي روداني 

  لوزان 1007

70 10 345 21 0041  

communication@fai.org 
### 

http://www.fai.org/events/fai-world-air-games
http://www.fai.org/
mailto:communication@fai.org
mailto:communication@fai.org

