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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

انطالق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022
بُمشاركة ما يزيد عن 900 شركة وعالمة تجارية من 58 دولة

اكتشف
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زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في  أبوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن 
منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، تنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة 
الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 2022(، بمشاركة ما يزيد 
58 دولة، وبتنظيم من نادي صقاري اإلمارات،  900 شركة وعالمة تجارية من  عن 

وذلك خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر.

للمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المنصوري  علي  ماجد  معالي  وتوّجه 
السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  بخالص  اإلمارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين 
الالمحدود  لدعمه  اهلل،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  ولسمو  التراث،  صون  وجهود  للمعرض 
راعي الحدث، للُمتابعة  الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري اإلمارات 
الثقافي  الموروث  على  الحفاظ  مجال  في  المعرض  دور  تطوير  لجهود  الدائمة 

وتعزيز دوره في صون البيئة والصيد الُمستدام وتقديم التراث.

يوم  بأبوظبي  ُعقد  الذي  الصحافي  المؤتمر  خالل  له  كلمة  في  معاليه  وقال 
في  وتحديداً  عامًا..  عشرون  »مرّت  الحدث  فعاليات  عن  لإلعالن  الماضي  األربعاء 
نجاحها  تُّوج  والتي  المعرض،  من  األولى  الدورة  انطلقت  حينما   2003 سبتمبر 
بزيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، ُمشّكلة ُمنطلقًا 
على مدى عقدين لمسيرة صون التراث وترسيخ مفاهيم األصالة واالعتزاز بالهوية 

الوطنية.«

شارك في المؤتمر الصحافي كذلك كّل من السيد عمر فؤاد أحمد عضو اللجنة 
العليا الُمنظمة مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومدير المشاريع 
مديرية  مدير  المهيري  محمد  حميد  الدكتور  العميد  اإلمارات،  صقاري  نادي  في 

والعميد  الُمنّظمة،  العليا  اللجنة  عضو  الداخلية  بوزارة  والمتفجرات  األسلحة 
سالم حمود البلوشي مدير إدارة األسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة 

أبوظبي عضو اللجنة العليا الُمنّظمة.

وتُقام الدورة الجديدة خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر، بتنظيم من 
الصندوق  أبوظبي،  البيئة-  هيئة  من  رسمية  وبرعاية  اإلمارات،  صقاري  نادي 
يُقام  حيث  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  الحبارى،  على  للحفاظ  الدولي 
»كيو«  شركة  الفضي  الراعي  الدولية،  كاراكال  شركة  القطاع  وراعي  الحدث، 
مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  من  كل  الزوار  تجربة  تعزيز  وشركاء  للعقارات، 
ومجموعة  الُمتخّصصة،  الرياضية  للُمعّدات  بوالريس  شركة  النسائية،  للرياضة 
وشركة  ديزاين«  »سمارت  شركة  من  كل  الفعاليات  وراعي  الفاخرة،  العربة 
من  وبدعم  اإلمارات«،  بي  أر  »إيه  السيارات  صناعة  وشريك  الملكية«،  »الخيمة 
شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونادي تراث اإلمارات، 

وشريك السفر الرسمي طيران االتحاد.

الصعد  كافة  على  نوعية  قفزة  إنجاز  عن  المنصوري  علي  ماجد  معالي  وكشف 
تّم  التي  األرقام  تؤكده  ما  وهذا  للمعرض،  العشرين  بالعام  االحتفاء  بمناسبة 
مساحة  وتوّسعت  مرّة،   22 من  أكثر  العارضين  عدد  تضاعف  حيث  تحقيقها، 
المعرض نحو 10 أضعاف، إذ انطلقت الدورة األولى بُمشاركة 40 عارضًا من 14 
دولة على مساحة نحو 6000 متر مربع. لُنعلن اليوم في )أبوظبي 2022( عن 
مشاركة ما يزيد عن 900 عارٍض وعالمة تجارية من 58 دولة، على مساحة تزيد عن 

60 ألف متر مربع، وليحقق المعرض بذلك نسبة نمو هي األعلى في تاريخه.

ماجد علي المنصوري:
قفزة نوعية على كافة الصعد في الدورة )19( بالتزامن مع االحتفاء بالعام العشرين للمعرض



عدد  يتجاوز  والمعرفي  والتعليمي  الثقافي  المحتوى  تطور  صعيد  وعلى 
الُمحاضرين والُمشاركين في الندوات وورش العمل واألنشطة لهذا العام 100 
والفنانين  والحرفيين  الرّسامين  من   130 عن  يزيد  لما  باإلضافة  ومُختص،  خبير 
الُمشاركين في قطاع »الفنون والحرف اليدوية«، فضاًل عن جمع ُكبرى العالمات 
التجارية والشركات الُمتخصصة في قطاعاته الـ 11 على أرض موقع واحد لتبادل 

المعارف والخبرات وإطالق منتجات وخدمات جديدة وتوسيع األعمال.

ويشهد المعرض هذا العام حضوراً خليجيًا ُمتمّيزاً على مستوى الجهات الرسمية 
يعكس  بما  التراثية،  والرياضات  الصيد  وُعّشاق  والصقارين  العارضة  والشركات 
ُعمق العالقات المميزة بين الدول الخليجية الشقيقة، والتراث الثقافي الُمشترك 

الذي يجمعها.

وورشة  حّيًا  نشاطًا   150 نحو  الجمهور  بانتظار  المعرض،  من  أيّام   7 مدى  وعلى 
عمل، وعروضًا وفعاليات شّيقة في »ساحة العروض«، باإلضافة ألنشطة تعليمية 

وُمسابقات مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة تستقطب الجميع.

وتُعتبر الُمشاركة في المزادات الفريدة من نوعها لإلبل والصقور وللخيول، فرصة 
والعربي  اإلماراتي  التراث  ركائز  أهم  من  بعٍض  على  ُقرب  عن  للتعرّف  ثمينة 
والفنية  التراثية  الُمسابقات  من  المزيد  المعرض  أعلن  كما  األصيلة.  والتقاليد 
 45 رصد  وتّم  وفئة،  فرعًا   27 شملت  الجديدة،  دورته  في  الُمتخّصصة  والثقافية 

جائزة لها، ويتنافس بها هذا العام نحو 200 ُمشارك من عّدة دول.

على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  واالتحاد  اليونسكو  منظمة  مع  وبالتعاون 
الطيور الجارحة واالتحاد الدولي لصون الطبيعة، يُقام مؤتمر هذا العام بعنوان 
»أهمية دور الُمجتمعات المحلية والشعوب األصلية في تعزيز الصلة بين التراث 
الثقافي غير المادي والحفاظ على الحياة البرية«. ويُشارك في أعمال المؤتمر 24 

صقاراً شابًا من 24 دولة.

واالعتزاز  التقدير  بالغ  عن  المنصوري  علي  ماجد  معالي  أعرب  كلمته  ختام  وفي 
وصل  والذين  للحدث،  والشركاء  والداعمين  الرعاة  لجميع  الهام  بالدور  الكبير 
عددهم هذا العام إلى 86 جهة رسمية ومؤسسة وشركة، في داللة واضحة على 
وتعزيز  والخاصة  الُمجتمعية  الجهود  استقطاب  في   )2022 )أبوظبي  نجاح 
التراث وإبرازه  الحكومية والرسمية وُمساهمتها في صون  ُمشاركة المؤسسات 

عالميًا.

ممثلي  لجميع  والتقدير  الشكر  بخالص  المنظمة  العليا  اللجنة  باسم  وتوّجه 
المميز  ولدورهم  الحدث،  فعاليات  إبراز  في  الدائمة  لُمساهمتهم  اإلعالم  وسائل 

جداً هذا العام.
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من جهته، كشف السيد عمر فؤاد أحمد مدير المعرض، أنّه من بين ما يزيد عن 
150 فعالية خالل أيام المعرض، هناك الكثير من األنشطة التي تُناسب الجميع 
مع  »تواصل  فعاليات  منها:  العائلة،  أفراد  وكافة  األطفال  خاص  وبشكل 
الطبيعة والحيوانات«، 60 فعالية في ساحة العروض، تشمل االستعراضات 
والخيول  البوليسية  والكالب  الصيد  وكالب  الجارحة  للطيور  االستثنائية 
واإلبل، والعديد من الحيوانات التي ال يُمكن ُمشاهدتها إال في المعرض، كما 
ُمقّدمتها  في  الشّيقة  الفعاليات  من  العديد  العروض  ساحة  في  وتُقام 
ُمسابقة جمال السلوقي العربي، ومزادات الخيول العربية، الصقور، والهجن 

العربية.

ويُنّظم المعرض كذلك نحو 40 ندوة مهنية متخصصة في منّصة االستدامة، 
المؤتمر  ندوات  ذلك  في  بما  األعمال  لرّواد  أغلبها  في  ُمخصصة  وهي 
ُمغامرات  منّصة  في  المميزة  الفعاليات  من  للكثير  باإلضافة  الُمصاحب، 
في  العمل  ورش  وكذلك  اليدوية،  والحرف  الفنون  ومنّصة  الطلق،  الهواء 

القرية التراثية.

كما أّن العديد من األنشطة التعليمية الهادفة بانتظار األطفال، منها التعرّف 
والكالب  والخيول  المهور  بينها  ومن  لديهم،  الُمفّضلة  الحيوانات  على 
الرفق بها  والطيور، ليتواصلوا معها ويتعرّفوا على أساليب رعايتها وكيفية 
في وقت مبكر من نمّوهم. وكجزء من جهود التكامل والتفاعل الُمجتمعي 
في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تّم التعاون مع مؤسسة زايد 
بهدف  الهمم،  أصحاب  من  لألطفال  وشاملة  مميزة  أنشطة  لتقديم  العليا 

إشراكهم ودمجهم في الُمجتمع.

على  المعرض  إدارة  تحرص  الذي  المدارس،  طلبة  زيارة  برنامج  يُتيح  كذلك 
الُعمرية  الفئات  مختلف  من  والطالب  للطالبات  الفرصة  سنويًا،  تطويره 

فرصة التعرّف على ركائز التراث اإلماراتي.

وتتصّدر أنشطة ساحة العروض في )أبوظبي 2022(، فعالية االحتفاء بالعام 
العشرين لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والمعرض يدعو زواره 
من  وغيره  الشّيق،  الموسيقي  الخيل  بعرض  لالستمتاع  المناسبة  بهذه 
العروض المميزة بُمشاركة كل من نادي ظبيان للفروسية، أكاديمية بوذيب، 
مبارك  بنت  فاطمة  وأكاديمية  بالعين،  الحيوانات  حديقة  أبوظبي،  شرطة 

للرياضة النسائية.

أنشطة وفعاليات تُناسب الجميع..

شروط البيع والشراء في قطاع 
»أسلحة الصيد«

أسلحة  قطاع  وتعليمات  »دليل  للمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  أطلقت 
الصيد للعديد  بيع أسلحة  الُموّجه للعارضين، حيث تخضع عمليات  الصيد« 
للعارضين  بوضوح  تقديمها  يتم  التي  واإلجراءات  واألحكام  الشروط  من 

المعنيين لضمان االلتزام التام بها.

وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عامًا من مواطني دولة اإلمارات باقتناء 
3 قطع سالح من المعرض. كما ويُسمح لجميع الجنسيات من كافة الدول 
بشراء أسلحة الصيد، شرط تقديم وثيقة عدم ممانعة من السلطة الُمختّصة 
في بلد الُمشتري، يتم فيها توضيح عدد قطع السالح واألنواع المسموح بها.

الصيد،  بنادق  أبوظبي،  معرض  من  شراؤها  يُسمح  التي  األسلحة  وتشمل 
الصيد،  التراثية، سكاكين  السيوف والخناجر  9 ملم،  المسدسات لغاية عيار 
 8 عن  تقل  التي  الهوائية  األسلحة  والبالستيكية،  الخشبية  الرماية  وحدات 
جول وهي ال تحتاج إلى ترخيص ويحق لمن هم دون السن القانوني شراؤها 
 8 عن  تزيد  التي  الهوائية  األسلحة  وكذلك  الوصي،  أو  األمر  ولي  بموافقة 

جول وهي تتطلـب الحصول على ترخيـص ُمسبق وفق اإلجراءات الُمّتبعة.

أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزارة  طّورت  وقد 
وتسريع  الصيد،  أسلحة  اقتناء  ترخيص  بعمليات  خاصة  إلكترونية  برامج 
مجلس  دول  في  الترخيص  سلطات  مع  والتنسيق  عليها،  الحصول  إجراءات 

التعاون الخليجي وسائر الدول األخرى.



متطــورة رات  بتــكا ا
ــة ــم محكم مي وتصا

وضعت كاراكال المستقبل في نصب عينيها، وقادت من خالل منهجياتها المتطورة أحدث عمليات االبتكار 
والتصميم المحكم، كما عملت على تغيير أسس العمل في قطاع تصنيع األسلحة الخفيفة عالية الدقة. 

ومن خالل ريادتنا للتكنولوجيا المتقدمة، وعملنا على تصنيع مختلف المنتجات الحديثة التي تصنع بشكل 
كامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نجحنا في صناعة أحدث بندقيات الصيد عالية الدقة والمعتمدة 

من قبل أحدث المعايير العالمية، والتي نصنعها خصيصًا لتلبي متطلبات محددة لمجموعة متنوعة من 
العمالء العالميين، ومن خالل هذه المنتجات المتطورة، تعمل كاراكال على تمكين عمالئها وضمان 

نجاحهم.

.A01.12 الجناح رقم ،ADHIX زورونا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

caracal.ae
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أبوظبي  بمعرض  العروض  ساحة  في  الحّية  العروض  أجمل  من  مميزة  باقة 
الحدث األضخم من نوعه في  بانتظار جمهور   2022 الدولي للصيد والفروسية 
الشرق األوسط وأفريقيا الذي يُنّظمه نادي صقاري اإلمارات لمدة 7 أيام متواصلة 
للطيور  االستثنائية  االستعراضات  حيث  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في 
الحيوانات  البوليسية والخيول واإلبل، والعديد من  الجارحة والسلوقي والكالب 
والمرح  المغامرة  من  أيام  سبعة  عبر  المعرض  في  إال  ُمشاهدتها  يُمكن  ال  التي 
والعروض النادرة التي يُمكن للجميع االستمتاع بها عن ُقرب، بل والُمشاركة بها.

بالعام  االحتفاء  فعالية   ،)2022 )أبوظبي  في  العروض  ساحة  أنشطة  تتصّدر 
العشرين لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إذ ومنذ انطالقته األولى 
موسم  بدء  عن  لهم  ُمعلنًا  للصقارين  تفاؤل  رمز  المعرض  غدا   ،2003 عام  في 
والفروسية  التخييم  ورحالت  الصيد  لهواة  يُمّثل  وبات  السنوي،  المقناص 
يدعو  العشرين،  عامه  وفي  المناخ.  اعتدال  مع  خير  بشرى  األصيلة  والرياضات 
العروض  الخيل الموسيقي الشّيق، وغيره من  زواره لالستمتاع بعرض  المعرض 
شرطة  بوذيب،  أكاديمية  للفروسية،  ظبيان  نادي  من  كل  بُمشاركة  المميزة 
للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  وأكاديمية  بالعين،  الحيوانات  حديقة  أبوظبي، 

النسائية.

ُمقّدمتها  في  الشّيقة  الفعاليات  من  العديد  كذلك  العروض  ساحة  في  وتُقام 
والهجن  الصقور،  العربية،  الخيول  ومزادات  العربي،  السلوقي  جمال  ُمسابقة 
اإلمارات  جمعية  تُقّدمها  التي  الخيل  جمال  لعروض  باإلضافة  وذلك  العربية، 
للخيول العربية. أما شرطة أبوظبي فُتقّدم عروضًا مميزة لوحدة الخيالة والكالب 
ورائها  تقف  التي  الفائقة  وُقدراتها  مهاراتها  استعراض  يتم  حيث   K9 البوليسية 
بالعين من  الحيوانات  تُقّدم حديقة  خبرات وكفاءات وطنية مميزة. وذلك فيما 
والنسور  الصقور  تُحّلق  حيث  الجارحة  للطيور  الُمبهرة  الشّيقة  العروض  جديد 

والبوم في سماء الحدث، والتي تمتاز بسرعتها ومهاراتها وذكاء أدائها.

وذلك  بتجربتها،  لالستمتاع  المهر  ركوب  فعالية  للفروسية  ظبيان  نادي  ويُقّدم 
في بيئة مثالية آمنة خالل حصص تدريب سوف يتم تنظيمها في منطقة ساحة 

ساحة العروض في معرض أبوظبي للصيد..
مهرجان تراثي حي لُمسابقات الَجمال والمزادات وعروض الصقور والخيول واإلبل والسلوقي 

والكالب البوليسية والرماية التقليدية...

العروض. وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، يُقّدم النادي عروضًا 
الخيول ألصحاب  العالج بمساعدة  المتخصصين حول فوائد  توضيحية من قبل 
الهمم سواء كانت لألمراض الجسدية أو العقلية، وإتاحة الفرصة لهم باالنضمام 
إلى طالب آخرين ذوي ُقدرات جسدية لتشجيع االندماج بينهم والتعاون والعمل 
من أجل تعزيز حياة مستقلة لهم. كما ويُقّدم نادي ظبيان كذلك فرصة الكتساب 
وقفـز  واالستعراض  الترويـض  مهارات  على  والتعرّف  الفروسـية  مبـادئ  بعـض 
حدثًا  الهمم،  ألصحاب  المخصصة  الرياضية  )الجيمخانا(  فعالية  وتُعّد  الحواجز. 
المعرض  لزيارة  الُمبدعين  األطفال  هؤالء  خالله  من  المعرض  يدعو  سنويًا 
والتنافس على ظهور الخيل وإبراز مهاراتهم في فن الفروسية، وتعزيز تعاونهم 

معًا كفريق واحد.

حول  عمل  ورشة  ظبيان  ونادي  والسباق  للفروسية  اإلمارات  اتحاد  ويُقّدم  كما 
الخيول والتواصل مع الفرسان اإلماراتيين المميزين الحائزين على بطوالت في 
مختلف الفئات، وذلك لُمشاركة تجارب نجاحاتهم في الموسم الماضي مع زوار 

المعرض.

أما أكاديمية بوذيب فُتقّدم عرض الفروسية التراثي والرماية والتقاط األوتاد، حيث 
تهدف لتدريـب الشباب اإلماراتي على فن التعامل مع الخيول و ممارسة العديد 
من أجمـل أنـواع وفنـون رياضـة الفروسـية كأحد أبرز عناصر االرتبـاط بالقيم العربية 

األصيلة.

مركز  أول  وهو  العربي،  الصحراوي  الجمال  ركوب  مركز  يُقّدم  األولى،  وللمرّة 
وركوب  الهجن  سباق  عروض  المنطقة،  في  الجمال  ركوب  لتعليم  مخصص 
حلقة  المركز  ويُشّكل  الجمال.  ركوب  أثناء  والسهم  بالقوس  والرماية  الجمال 
وصل بين الطرق التقليدية لركوب الهجن وأفضل األفكار الحديثة للتأقلم معها، 
العربية  والضيافة  ركوبه،  وتعليم  الحيوان  رعاية  جوانب  مختلف  يتضمن  كما 
للتعرّف  فريدة  فرصة  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  وفي  األصيلة. 
على المركز وُمشاهدة الُمتدرّبين والُمدرّبين وهم يؤدون عرضًا حّيًا على سباقات 

الهجن وركوب الجمال والرماية أثناء امتطائها.



أما نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، فُيقّدم عرض البولو التعليمي المميز 
ممارسة  كيفية  على  يُعرّفهم  حيث  الثقافات،  مختلف  من  المعرض  لجمهور 
رياضـة الملـوك واألمـراء، ويدعوهم للتمتـع بأجمـل العـروض حـول كيفيـة أدائهـا 
لدى  السنين  مئات  قبل  اتباعها  تّم  لطالما  التـي  قواعدها  ومعرفـة  وتمّيز  بثقـة 

العديد من الحضارات.

الهجن  ركوب  تجربة  فرصة  المعرض  لزوار  اإلمارات  تراث  نادي  يُقّدم  جهته،  من 
بهدف منحهم متعة اكتشاف بعض مالمح الحياة قديمًا في دولة اإلمارات، وذلك 
حياة  في  ركيزة  شكلت  التي  الكائنات  أهم  أحد  على  ُقرب  عن  التعرّف  عبر 

اإلماراتيين في الماضي، وهي اإلبل.

كذلك يُشارك نادي تراث اإلمارات بتقديم عروض ممتعة لأللعاب الشعبية، وهي 
 6-4 من  منهم  كل  يتكون  على  فريقان  يلعبها  التي  ومسطاع«  القبة  »لعبة 
15 سنة، وتُلعب بالمسطاع وهو  العبين بحيث يُشترط أال يقل عمر الالعب عن 
سم، وكرة تصنع من الجلد أو الخيش.   75-60 مضرب خشبي يتراوح طوله بين 
ويريد  القلعة  يحمي  أحدهما  أيضًا،  فريقان  ويلعبها  الكرابي«  »لعبة  وكذلك 
القلعة،  الماء ويريد االستيالء على  الثاني يحمي  الماء، والفريق  الحصول على 
وتعتمد اللعبة على قوة عضالت الساعد، وقدرة التوازن على ساق واحدة للدفاع 

عن القلعة أوالماء.

وكذلك تبرز في ساحة العروض ُمشاركة الفارسة اإلماراتية آمنة الجسمي، التي 
في  الريادي  دورها  مع  خاصة  اإلمارات،  لبنت  مشرفًا  نموذجًا  تُقّدم  أن  استطاعت 
بتقديم  وتقوم  الجديدة،  األجيال  بين  األجداد  من  المتوارثة  الرياضة  هذه  نشر 
عروض للرماية بالقوس والسهم على ظهر الخيل، وكذلك فن المبارزة بالسيف 
من على ظهر الخيل ضمن المعرض هذا العام عبر فريق إسطبالت كابر، وهي 
رياضة المبارزة التاريخية وإحدى فنون الدفاع عن النفس التاريخية، حيث يتم خوض 
والسيف  الُمقّوس،  السيف  منها  قديمة  بأسلحة  القتالية  الفنون  هذه  معظم 
الُمستقيم، وغيرها من األسلحة المماثلة. واليوم يتم إعادة تصنيع تلك األسلحة 

البيضاء بعناية كبيرة من مواد ُمبتكرة خصيصًا بهدف ضمان سالمة الالعبين.

بالقوس  الرماية  فن  حول  مميزاً  عرضًا  كابر  إسطبالت  تُقّدم  لذلك،  وباإلضافة 
التناغم والتناسق ما بين  التمكن من مهارات  التقليدي والذي يتطلب  والسهم 
العقل والجسد، حيث يتم الوقوف في وضعية سليمة ومناسبة للجسـم ومن ثّم 
بالقوس  »الرماية  حول  مميزة  فعالية  وفي  الهدف.  لُيصيـب  السهم  إطالق 
والسهم التقليدي« وفق الطريقة اليابانية، يُشارك الفــارس إينوبــو كانيكــو وهو 

نائب رئيـس مدرسة »تاكيـدا« للرماية من على ظهـور الخيل.

عن  المزيد  وتعّلم  الُمفّضل  الحيوان  مع  وهادف  فاعل  تواصل  تحقيق  وبهدف 
طرق الرعاية بالحيوانات، تُقّدم كالود 9 للعناية بالحيوانات األليفة مسابقة تزيين 
الكالب والعناية بها، وهي مخصصة للمحترفين فقط وتهدف إلظهار المهارة في 
العناية بالكالب. وأيضًا مسابقة تحّدي الطاعة حيث يُظهر الُمتسابقون للحكام 
مسـتويات  ثالثة  ضمن  وذلك  أوامرهم،  ويتبـع  معهم  كلبـهم  يتجـاوب  كيـف 

للتحّدي.

أخيراً، وحول »مهارات البقاء على قيد الحياة في الصحراء«، يُقّدم الخبير المعروف 
سفاري  برحلة  يحلم  من  لكّل  والتعليمات  النصائح  من  مجموعة  األمين  مهدي 
البرية،  والحياة  الوعرة  والطرق  الصحـراء  مغامرات  تجربة  بعيش  ويرغب  جديدة 
للبقاء  الالزمة  الخبـرة  على  للحصول  األساسية  بالمهارات  تعريفهم  عبر  وذلك 

على قيد الحياة في الهـواء الطلـق والصحراء بشكل خاص.
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للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  من  عشرة  التاسعة  الدورة  فعاليات  ضمن 
والفروسية، التي تُقام تحت شعار »استدامة وتراث.. بروٍح ُمتجّددة«، يُعقد المؤتمر 
والشعوب  المحلية  الُمجتمعات  دور  »أهمية  عنوان  تحت  للحدث  الُمصاحب 
الحياة  على  والحفاظ  المادي  غير  الثقافي  التراث  بين  الصلة  تعزيز  في  األصلية 

البرية«.

والمحافظة  للصقارة  العالمي  واالتحاد  اإلمارات  صقاري  نادي  المؤتمر  ويُنّظم 
واالتحاد  اليونسكو  منظمة  مع  بالتعاون  وذلك   ،)IAF( الجارحة  الطيور  على 
)تتراوح  شابًا  صقاراً   24 المؤتمر  أعمال  في  ويُشارك  الطبيعة.  لصون  الدولي 
جناح  في  أيضًا  سُيشاركون  والذين  دولة،   24 من  عامًا(   30 و   18 بين  أعمارهم 
مرئية  وعروض  بلدانهم  أعالم  رفع  مع  المعرض  داخل  للصقارة  العالمي  االتحاد 
إبراز دور ُمربّي الصقور  لفنون الصقارة التقليدية لكل دولة، وذلك باإلضافة إلى 
الشباب وُمساهمتهم في التصدي للعقبات التي تعترض ممارسة رياضة الصيد 

بالصقور في بعض الدول.

وأوضح معالي ماجد علي المنصوري األمين العام لنادي صقاري اإلمارات ورئيس 
المؤتمر يسعى  أّن  الجارحة،  الطيور  العالمي للصقارة والمحافظة على  االتحاد 
من خالل ُمشاركة العديد من الخبراء والباحثين من اإلمارات و24 دولة من مختلف 
البيئة  على  للحفاظ  عنه  غنى  ال  الذي  الُمستدام  االستخدام  تعزيز  إلى  القارات، 
والتأكيد على دور االتحاد الدولي لصون الطبيعة، وربطه في هذا الصدد بلجنة 
من  االستفادة  بهدف  وذلك  اليونسكو؛  منظمة  في  المادي  غير  الثقافي  التراث 

استعداد المجتمعات لدعم جهود صون التراث والبيئة.

ويُسّلط المؤتمر الضوء على أهمية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
عالم  رقعة  توسيع  في  الدولي  الصعيد  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودور 

الصقارة والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.
ويُشارك في أعمال المؤتمر صقارون وخبراء وباحثون من كل من: اإلمارات، أيرلندا، 
هولندا،  كازاخستان،  إيطاليا،  إسبانيا،  فرنسا،  سلوفاكيا،  بولندا،  المجر،  النمسا، 
البرتغال، التشيك، المملكة المتحدة، ألمانيا، منغوليا، الصين، بلجيكا، المغرب، 

تونس، وكرواتيا، وجورجيا، وبولندا، وتشيلي.
ُمربّي  بين  مباشرة  اتصال  قنوات  تأسيس  على  للعمل  المؤتمر  يهدف  كما 
خارج  من  هم  لمن  للصقارة  اإليجابية  النظرة  وتشجيع  والصقارين،  الصقور 
ُمحيطها، وتصحيح المعلومات الخاطئة والتشديد على أن رياضة الصيد بالصقور 
ُمشاركتها  الضرورة  من  والتي  الُمستدام،  الصيد  مجال  في  بالنجاحات  غنية 

العالمي  االتحاد  مع  وبالتعاون  للصيد،  أبوظبي  معرض  فعاليات  خالل 
24 دولة للصقارة ومنظمة اليونسكو وبُمشاركة خبراء وصّقارين من 

نادي صّقاري اإلمارات يُنّظم مؤتمرًا دوليًا حول دور الُمجتمعات المحلية في صون التراث

وتشجيع  األصلية،  والشعوب  المحلية  المجتمعات  من  يتجزأ  ال  جزءاً  باعتبارها 
الُمستدام،  االستخدام  خالل  من  اإليكولوجية  النظم  استعادة  استراتيجات 
واالعتراف بدور الصقارة كتراث مهم في المجتمعات المحلية والسكان األصليين، 
والدور القيادي الذي يمكن أن يلعبه الصقارون في تقديم الدعم لتحقيق أهداف 

الحفظ وصون التراث.

الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  االتحاد  دور  المؤتمر  ويستعرض 
الجارحة في تعزيز انتشار الصيد بالصقور بشكل مشروع، والتركيز على إبراز بوابات 
الصقارة  ومهرجان  المدارس،  مع  التعاون  عبر  الطلبة  تعليم  ومشروع  الحفظ 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  التزام  على  الضوء  تسليط  وبالتالي  الدولي، 

بالحفاظ على الصقارة والترويج لها في جميع أنحاء العالم.

يُدير المؤتمر د.أدريان لومبارد، رئيس مجموعة االستخدام الُمستدام وإدارة النظم 
عن  ممثاًل  تمبرل  غاري  وبُمشاركة  الطبيعة،  لصون  الدولي  االتحاد  في  البيئية 

االتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة.

كما يتناول المؤتمر عبر جلساته المتعددة، ُمساهمات الصقارين والصيادين في 
تعزيز االستخدام الُمستدام لموارد الطبيعة، وتقديم أفكار حول القدرات االبتكارية 
من قبل الصقارين لطرائق الصيد الُمستدام، وذلك بمشاركة خبراء وصقارين من 
مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، والصندوق الدولي للحفاظ على 
المؤسسة  الجارحة،  الطيور  على  للمحافظة  زايد  بن  محمد  صندوق  الحبارى، 
لأللعاب  الدولي  والمجلس  الطبيعة،  على  والمحافظة  للصقارة  األوروبية 
االتحاد  في  األنواع  وصون  الصيد  جمعيات  واتحاد  البرية  الحياة  على  والحفاظ 

األوروبي، وممثلين عن مجموعات السكان األصليين في بعض الدول.

والحفاظ  الصقارة  تعزيز  حول  مفتوحة  نقاشية  عمل  ورشة  المؤتمر  ويتضمن 
جميع  بين  التواصل  وتحسين  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل  من  عليها 

التوّجهات واآلراء وتصحيح الخرافات واألفكار الخاطئة.

قبل  من  الُمستدام  االستخدام  حول  ُمساهمات  كذلك،  المؤتمر  محاور  ومن 
المادي  غير  الثقافي  التراث  استدامة  وفرص  ومفاهيم  استراتيجيات  الصيادين، 
التراث  قائمة  في  الصقارة  تسجيل  عملية  ساهمت  كيف  البرية،  الحياة  وصون 
وحفظ  الصقارة  ممارسة  تعزيز  في  اليونسكو  بمنظمة  المادي  غير  الثقافي 

األنواع؟ ُمستقبل الصقارة - التحديات الحالية والرؤى المستقبلية.
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 )2022 )أبوظبي  الدولي للصيد والفروسية  المعرض  الحالية من  الدورة  تشهد 
العارضة  والشركات  الرسمية  الجهات  مستوى  على  واسعًا  خليجيًا  حضوراً 
والصقارين وُعّشاق الصيد والرياضات التراثية، بما يعكس ُعمق العالقات المميزة 
بين الدول الخليجية الشقيقة، والتراث الثقافي الُمشترك الذي يجمعها، والجهود 
الُمستدام، حيث ُعرف  المبذولة نحو صون رياضات اآلباء واألجداد، وتعزيز الصيد 
الشديد  وتعّلقهم  بولعهم  القدم  منذ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أبناء 

برياضة الصيد بالصقور والفروسية وركوب الهجن.

وأشاد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة، األمين العام 
أبوظبي  معرض  في  الواسعة  الخليجية  بالُمشاركة  اإلمارات،  صقاري  لنادي 
األضخم من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا، مما يُغني الحدث ويزيد من فعالية 
من  العديد  أّن  وذكر  المنطقة.  أبناء  من  الزوار  من  اآلالف  لعشرات  استقطابه 
الشركات والمؤسسات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي دأبت على 
الُمشاركة بفاعلية في الحدث ُمنذ دورته األولى في العام 2003، إال أّن الُمشاركة 
جهة   43 وبلغت  األوسع  هي   )2022 )أبوظبي  العام  هذا  دورة  في  الخليجية 
وشركة وعالمة تجارية، وذلك في إطار االهتمام الُمشترك بالُمحافظة على القيم 
البرية. وأكد معاليه  الحياة  الُمستدام لموارد  التراثية األصيلة وضمان االستخدام 
في هذا الصدد أهمية التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعريف 
عليها  عاش  التي  األصيلة  العربية  والتقاليد  بالعادات  الجديد  والجيل  الشباب 

آباؤهم وأجدادهم.

الحالية،  الدورة  في  الُمشاركون  الخليجيون  العارضون  أبدى  جهتهم  من 
 ،)2022 )أبوظبي  الهام  الحدث  هذا  فعاليات  في  بالتواجد  الكبير  اهتمامهم 
في  والفروسية  الصيد  ُمعّدات  سوق  على  لهم  األوسع  النافذة  يُعتبر  والذي 
أبوظبي  معرض  أّن  أكدوا  كما  الصفقات.  وعقد  لُمنتجاتهم  والترويج  المنطقة 
وُحسن  المساحة  حيث  من  كبيراً  تطّوراً  عام  كل  وفي  يشهد  للصيد،  الدولي 
التواجد  الحرص على  إلى  الشركات  الجماهيري، وهذا ما يدفع  التنظيم واإلقبال 
تبادل  وكذلك  جدد،  آخرين  واكتساب  بعمالئها  وااللتقاء  ُمنتجاتها  وعرض  فيه 

الخبرات والتعاون مع غيرها من الشركات في المعرض.

تواجد واسع غير مسبوق..
43  شركة وعالمة تجارية خليجية تُشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2022

البواردي  شركة  من  كل  الصيد«  »أسلحة  قطاع  في  تتواجد  الكويت  دولة  ومن 
 ،2017 عام  في  تأسست  والتي  وصيانتها،  الصيد  وذخائر  لألسلحة  الكويتية 
الحصري  الوكيل  وهي  المرموقة،  الصيد،  وذخائر  لألسلحة  رماي  شركة  وكذلك 
والُمعتمد في الكويت ودول الخليج العربي للعديد من العالمات التجارية الرائدة 

في عالم الصيد والرماية. وكذلك شركة »يجملك« الكويتية في ذات القطاع.

من  كل  ُمشاركة  الكويت  من  فتأتي  والتخييم«  الصيد  »ُمعّدات  قطاع  في  أما 
رحالت  للوازم  »زهاب  وشركة  التواصل،  وُمعّدات  لتقنيات  »تيلوكس«  شركة 
المعروف  الهواء الطلق«، باإلضافة إلى مصنع »كشتة للوازم الصيد والرحالت« 
 Breathe  « شركة  اليدوية«  والحرف  »الفنون  قطاع  في  تتواجد  كما  إقليميًا.  
والفنون  والصوت  الموسيقى  في  إبداعية  مشاريع  تُقّدم  التي   »Creativity

البصرية والحرف اليدوية والرقص والكتابة اإلبداعية واألفالم والرسوم المتحركة.
شركة  والتخييم«  الصيد  »ُمعّدات  قطاع  في  تُشارك  ُعمان  سلطنة  ومن 
يركز  ضخم  تصميم  استوديو  عن  عبارة  وهي  الهندسية«،  للحلول  »افكاريوس 
على تطوير مشاريع كهربائية ميكانيكية جديدة ومبتكرة، يحرص على تصميم 

وإنتاج منتجات عالية الجودة تُنافس عالميًا وتُناسب ُعّشاق الرياضات الخارجية.

من  العديد  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  في  وتتواجد  كما 
منها  والتخييم«  الصيد  و«ُمعّدات  »الصقارة«  قطاعي  في  القطرية  الشركات 
»الهاشمية  وشركة  للتجارة«،  »مشتاق  وشركة   ،»SUR Falconry« شركة 
باحترافية  والمقناص  الصيد  وُمعّدات  أدوات  من  للعديد  تعرض  التي  للصقارة« 
عالية تُناسب اهتمامات الصقارين والصيادين، وحازت على رضا كبير من العمالء 
قطاع  في   »Garage  1  Power ون  باور  »كراج  شركة  وكذلك  المنطقة.  في 
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في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرائدة في نشر الوعي حول أساليب 
البيئة  على  والحفاظ  بالصقور،  الصيد  رياضة  وأخالقيات  الُمستدام،  الصيد 
الرسمية  والمؤسسات  الجهات  من  العديد  تُشارك  التراث،  وصون  الطبيعية 
الحالية من معرض أبوظبي  الدورة  والشركات السعودية الخاصة في فعاليات 
أهدافها  إلبراز  كبرى  فرصة  فيه  تجد  والذي   ،2022 والفروسية  للصيد  الدولي 
بهدف  وكذلك  ودوليًا،  إقليميًا  بها  والتعريف  ُمنتجاتها  ولتسويق  واستراتيجياتها 
تعزيز حضورها وعقد الصفقات واالطالع على كل ما هو جديد وحديث في عالم 

الصقارة والصيد والفروسية.

وُمنذ العام 2003، دأبت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي 
الُمشترك  االهتمام  إطار  في  وذلك  الحدث،  في  بفاعلية  الُمشاركة  على 
لموارد  الُمستدام  االستخدام  وضمان  األصيلة  التراثية  القيم  على  بالمحافظة 

الحياة البرية.

للمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المنصوري،  علي  ماجد  معالي  وأشاد 
كافة  في  الفاعلة  السعودية  بالُمشاركة  اإلمارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين 
األفراد،  أم  الشركات  مستوى  على  سواء  األولى،  دورته  منذ  المعرض  دورات 
واألدبية  الفنية  المسابقات  مختلف  في  وكذلك  الرسمية،  والمؤسسات 
التراثية كافة، مما  الشعرية وفعالياته  المعرض، وفي أمسياته  المتخصصة في 
السعوديين  الزوار  من  اآلالف  تدفق  عن  فضاًل  قويًا،  دفعًا  ويمنحه  الحدث  يُغني 
وُمحّبي  للصقارين  ملتقى  يُعتبر  الذي  المعرض  فترة  خالل  أبوظبي  للعاصمة 

الصيد في المنطقة.

العهود  ُعرفوا منذ  الخليجي  التعاون  أبناء منطقة دول مجلس  أّن  وأكد معاليه 
القديمة بولعهم وتعّلقهم الشديد برياضة الصيد بالصقور والفروسية وركوب 
الهجن، مؤكداً أهمية التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعريف 
آباؤهم  عليها  عاش  التي  األصيلة  العربية  والتقاليد  بالعادات  الخليج  شباب 
وأجدادهم. كما ثّمن الجهود البيئية والتراثية الرائدة للمملكة ودورها المميز في 
الحفاظ على األنواع، وصون تراث الصقارة الذي يتمّسك به األشقاء السعوديون 

منذ آالف السنين.

وتتصّدر الُمشاركات السعودية في معرض )أبوظبي 2022( 3 محميات طبيعية 
كبرى، في ُمقّدمتها »محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية«، والتي تُعتبر 
130,700 كيلومتر  أكبر المحميات الطبيعية في الشرق األوسط بمساحة تبلغ 
مربع. وتتكون محمية الملك سلمان من ثالث محميات رئيسية تتوزع في شمال 
وشمال غرب المملكة وهي: محمية الطبيق ومحمية الخنفة ومحمية حرة الحرة. 
األثرية  المواقع  من  العديد  تشمل  حيث  عريق  تاريخ  سلمان  الملك  ولمحمية 
والتضاريس الجغرافية التي تكونت عبر السنين، وثقافات المجتمعات المحلية 
في  جاذبة  وجهة  اليوم  وباتت  الثمينة،  الطبيعية  والموائل  والموارد  المتنوعة، 
المملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصة وأنّها تضم ما يزيد عن 14 تشكيل جغرافي 

والجبال  واألودية،  الرملية،   والكثبان  البركانية،  الفوهات  يشمل  متنوع 
والمرتفعات الشاهقة.

الملك  محمية  تطوير  »هيئة  ُمشاركة  القادمة  الدورة  فعاليات  في  وتبرز  كما 
عبدالعزيز الملكية«، والتي تأسست في عام 2018 بهدف حفظ األنواع النباتية 
 28,136 تبلغ  مساحة  على  الرياض  منطقة  في  المحمية  وتقع  والحيوانية. 
كيلومتر مربع، وتضم روضتي التنهات والخفس والمناطق المجاورة لهما. ويُمنع 
الغطاء  على  للحفاظ  الجائر  والرعي  واالحتطاب  والتّلوث  الصيد  المحمية  في 
والمهددة  والهشة  المستوطنة  لألنواع  األحيائي  التنوع  وإعادة  وزيادته  النباتي 

باالنقراض.

عبداهلل  بن  تركي  اإلمام  »محمية  كذلك  للصيد  أبوظبي  معرض  في  وتُشارك 
الملكية« في قطاع »الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي«، وهي محمية عالمية 
ووجهة سياحية بيئية فريدة بتراثها الغني وطبيعتها الخالبة، تهدف للحفاظ على 
تقديم  عبر  البيئية  السياحة  وتعزيز  المحلي  المجتمع  وإشراك  الطبيعة  جمال 
تجربة سياحية بيئية بمعايير عالمية للزوار. تقع المحمية في الجهة الشرقية من 
مدينة حائل، وتبلغ مساحتها 42722 كيلومتر مربع، ويتواجد في المحمية طائر 

الحبارى بشكل نادر.

الملكية  عبداهلل  بن  تركي  اإلمام  محمية  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
منصة  لكونه  المعرض،  في  الهيئة  مشاركة  أهمية  الشعالن،  محمد  المهندس 
عالمية تتيح التعريف بالهيئة وأهدافها، وذلك تحقيقا لرؤيتها بأن تكون محمية 
عالمية ووجهة سياحية بيئية فريدة بتراثها الغنى وطبيعتها الخالبة، وقال إّن هذه 
وتتويجًا  والسياحي  البيئي  الهيئة  لدور  المستمر  التنامي  تعكس  »الُمشاركة 
العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  بين  المتميزة  للعالقات 
المتحدة على األصعدة كافة في ظل الثقافة الخليجية المترابطة والتاريخ الزاخر 

باإلنجازات بين البلدين.«

وفي قطاع »مركبات وُمعّدات الترفيه في الهواء الطلق« تتواجد من السعودية 
بصناعة  المتخصصة  الصحراء،  نجوم  مصنع  فاكتوري«  ستارز  »ديزرت  شركة 
كرفانات  وتزويد  العربي،  الخليج  منطقة  في  التقنية  عالية  الترفيهية  المركبات 
األقمار  استقبال  وأجهزة  واإللكترونيات  االتصال  وسائل  بأحدث  والصيد  السفر 

الصناعية، فضاًل عن تزويدها بأفضل مرافق التكييف واإلضاءة.
كافة  عرض  عبر  للفروسية  الصهوة  نادي  أيضًا  السعودية  من  يُشارك  كما 
قطاع  وفي  ولوازمها،  الخيول  وإكسسورات  وأدواتها  الرياضة  هذه  ُمستلزمات 
ُمعّدات الصيد والتخييم تتواجد بقوة شركة »بلو بور«، باإلضافة لتواجد وتمثيل 
للوازم  الحيا  و«برق  و«القاضي«  و«السنيدي«  »الرماية«  مثل  رائدة  تجارية  عالمات 
والحرف  »الفنون  قطاع  في  أما  إيثيلين«.  للبولي  الوطني  و«شركة  الرحالت« 
بنت  هديل  والفنانة  السعودية،  األبيض  الفن  مؤسسة  ُمشاركة  فتبرز  اليدوية« 

عبداهلل.

ُمشاركة سعودية فاعلة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022
3  محميات طبيعية ُكبرى من المملكة تُشارك للمرّة األولى



 ،2022 في عامه العشرين، يحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
الحدث  يسعى  حيث  المميزة،  اليابانية   – اإلماراتية  العالقات  على  عامًا   50 بمرور 
والثقافة،  التراث  بوابة  ومن  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  في  نوعه  من  األضخم 
البلدين الصديقين في  الذي تشهده العالقات بين  الزخم  للُمساهمة في تعزيز 
مستوى  إلى  وترقيتها  تنميتها  الستمرارية  يهدف  وبما  الخمسين،  عامها 

الطموحات الُمشتركة عبر حوار الثقافات والحضارات.

شركة  تُقّدم  واليابان،  اإلمارات  بين  الصداقة  عالقات  من  عامًا  بخمسين  واحتفاًء 
عروض  عبر  اليابانية،  الثقافة  ركائز  أبرز  المعرض  لجمهور  امبيكس   – جودوكو 
الصقارة، تقاليد فن الشاي الياباني، صناعة أدوات الصيد بالصقور، رسومات فنية 
للتراثين الياباني واإلماراتي، والعديد من العروض الموسيقية والفنية، وسيتواجد 
من  المعرض  ُعّشاق  يجذب  بما  الساموراي  سيوف  صانع  أيضًا  المعرض  في 
لهم  الحلوى  صانع  خصيصًا  يحضر  ولألطفال  والثقافات.  الجنسيات  مختلف 
الخيل،  ركوب  أثناء  السهام  رمي  فعالية  عن  فضاًل  والخيول،  الصقور  بأشكال 
بالقوس  »الرماية  حول  مميزة  فعالية  وفي  المعرض.  جمهور  تستقطب  التي 
وهو  كانيكو  إينوبو  الفارس  يُشارك  اليابانية،  الطريقة  وفق  التقليدي«  والسهم 

نائب رئيـس مدرسة »تاكيــدا« للرماية من على ظهـور الخيل.

وبهذه المناسبة، أكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة 
األمين العام لنادي صّقاري اإلمارات، أّن الصقارة رياضة ال يُمكن أن تبقى جامدة، 
وهذا جزء من سحرها وجمالها! ولم تكن عوائق اللغة والثقافة مانعًا في يوم من 
األيام من التواصل مع سائر الصقارين أينما كانوا، إذ أّن »تلك األحاسيس الجميلة 
تأكيد،  بكل  واحدة  هي  بالصقور،  الصيد  نُمارس  ونحن  أعماقنا  في  تتدفق  التي 

لدينا الكثير من الروابط الُمشتركة فيما بيننا.«

وقال إّن ذكريات جميلة نمتلكها، ولن تبرح ُمخيلتنا أبداً، عشناها أثناء رحالتنا إلى 
اليابان، حفاوة استقبالنا من قبل الصقارين هناك كانت غامرة، وقّلما نجد مثياًل 
لها في أماكن أخرى، بدأ ذلك قبل نحو ربع قرن، لكّن العالقات المميزة بين دولتينا 

وشعبينا بدأت قبل ذلك بكثير، تحديداً منذ نصف قرن.

وأصالته،  بحضارته  معروف  عرق  من  تنحدر  اليابانية،  الصقارة  أّن  معاليه  وأوضح 
من  رائعة  مجموعة  خالل  من  التقاليد  تنعكس  حيث  التفرّد،  من  تخلو  ال  وهي 
والتي  المميزة،  المدارس واألساليب  اليابانية عدداً من  أّن للصقارة  األدوات، كما 
التراث  في  أكثر  لتعّمقنا  مدخاًل  وكانت  الفعاليات،  من  الكثير  في  عليها  تعرّفنا 

الثقافي العريق لليابان.
للجالية  الدعوة  للصيد،  أبوظبي  لمعرض  الُمنّظمة  العليا  اللجنة  رئيس  ووّجه 
السياح  آالف  عن  فضاًل  شخص،   5000 عن  يزيد  ما  عددها  يفوق  التي  اليابانية 
 ،)2002 )أبوظبي  القادمة  دورته  في  المعرض  لزيارة  الُمتوقعين،  اليابانيين 

واالستمتاع بأجمل عروضه وفعالياته، مرحبًا بهم جميعًا في دار زايد.

عامًا،   50 منذ  ومتينة  قائمة  واليابان،  اإلمارات  بين  الصداقة  عالقات  أّن  إلى  يُشار 
وهي تتعدى اليوم مرحلة التعاون إلى الشراكة االستراتيجية التي دخلت مرحلة 

جديدة في السنوات األخيرة.

بُمشاركة الصقارين اليابانيين وُصنّاع سيوف الساموراي
معرض أبوظبي للصيد يحتفي بخمسين عامًا من عالقات الصداقة بين اإلمارات واليابان
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للشعر النبطي جماله األّخاذ في منطقة الخليج العربي لُقربه الكبير من الوجدان 
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  من  وحرصًا  الُمجتمعية،  والذاكرة  الشعبي 
مختلف  من  وُمتذوقيه  األصيل  الشعر  ُعّشاق  استقطاب  على   2022 والفروسية 
أرجاء اإلمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي، يُنّظم الحدث أمسيات شعرية 
مميزة ضمن األنشطة الثقافية والتراثية الُمصاحبة لفعاليات المعرض، حيث ال 
يكتمل الحديث حول المقناص وتراث الصيد والفروسية دون التطرق إلى الشعر 
القصائد  من  العديد  في  وجّسده  األصيل  اإلرث  بهذا  كثيراً  تغّنى  الذي  النبطي 

الشعرية الُمبدعة ُموثّقًا أجمل الذكريات للصقارين.

للمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المنصوري  علي  ماجد  معالي  وأكد 
تهدف  الُمنتظرة  الشعرية  األمسيات  أّن  اإلمارات،  صّقاري  لنادي  العام  واألمين 
القيم  عن  بقوة  يُعّبران  وعريقين  جميلين  تراثيين  فّنين  بين  الجمع  إلى  كذلك 
العربية األصيلة، وتعزيز حضورهما في نفوس أفراد المجتمع ال سيما من ضيوف 
معرض أبوظبي للصيد، هما الشعر النبطي، والصقارة والمقناص، حيث لهذه 
تقديم  إلى  جهة  من  تسعى  كونها  الخاصة،  ونكهتها  خصوصيتها  األمسيات 
رياضة الصيد بالصقور وتراث المقناص لجمهور الشعر بتمثيلها صوراً فنية ترسخ 
في الذاكرة، ومن جهة أخرى تجمع بين كوكبة من الشعراء اإلماراتيين والخليجيين 
الشعر،  فن  في  المتميزة  مقدرتهم  أثبتوا  الذين  ومن  وأداًء،  نظمًا  المتميزين 
في  الشعر  نجوم  ويُقّدم  كما  متخصصة.  إبداعية  مجاالت  ارتياد  واستطاعوا 

األمسيات قصائد ُمبدعة في ُحب الوطن والصيد والفروسية وعشق التراث.

يحرص معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2022، الذي يُقام تحت شعار »استدامة 
التاريخ  تُجّسد  التي  اليدوية  الحرف  روائع  تكون  أن  على  ُمتجّددة«  بروح  وتراث.. 
العريق والتراث األصيل والبيئة القديمة بدولة اإلمارات، حاضرة بقوة في فعالياته 

التي تحتفي بالتراث الثقافي والحضارة اإلنسانية من مختلف القارات.

الثقافي  التراث  جماليات  بالمعرض،  اليدوية«  والحرف  »الفنون  قطاع  في  وتبرز 
التراثية  والحرف  المهن  صون  بأهمية  التوعية  جهود  وتتعزّز  اإلمارات،  لدولة 

واستدامة الصناعات التقليدية.

التعرّف  فرصة  الجنسيات  مختلف  من  والسياح  الزوار  من  لآلالف  المعرض  ويُتيح 
على ثقافة دولة اإلمارات وموروثها األصيل من خالل األنشطة المتنوعة والمبتكرة 
الحفاظ  أهمية  حول  لديهم  الوعي  رفع  على  تعمل  والتي  لهم،  يُقّدمها  التي 
على البيئة والحياة البرية إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الصديقة 

للبيئة بنحٍو ُمستدام.

نتاج  اليدوية« منّصة فّنية بالغة األهمية لعرض  ويُشّكل قطاع »الفنون والحرف 
حقيقية  فرصة  يُعتبر  بما  ومؤسسات،  أفراداً  اإلماراتيين،  الُمبدعين  من  نخبة 

للتواصل بينهم وبين الجمهور الذي يعشق الفنون المرتبطة بالتراث الثقافي.

المنصوري  علي  ماجد  معالي  للمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  وأكد 
على  يقتصر  ال  للصيد  أبوظبي  معرض  أّن  اإلمارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين 
كونه ملتقى دوليًا لُمنتجي أدوات الصيد وأسلحتها والمهتمين بالرحالت البرية 
والبحرية والمولعين بالصقارة والفروسية، وإنما يستضيف العديد من ُمشاركات 
والتراث  التاريخ  تُجّسد  والتي  ومضمونه،  الحدث  جوهر  مع  الُمنسجمة  الحرفيين 
دولة  في  األصيلة  والتقاليد  العادات  من  وُمستمدة  القديمة،  البيئة  وتُحاكي 

اإلمارات، بما يُساهم في ضمان استدامة الصناعات اليدوية والترويج لها.

وفنانين  رّسامين  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  ويستقطب  كما 
تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين وخطاطين ونّحاتين، إضافة لدور عرض فنية، 
عن  تُعّبر  عالية  بحرفية  إبداعاتهم  تقديم  على  دأبوا  اإلمارات،  وخارج  داخل  من 
مواضيعها  وتتمحور  والعصرية،  والتجريدية  الواقعية  الفنية،  المدارس  مختلف 
وشجونه،  شؤونه  والصيد،  األصيل،  والتراث  والبحرية،  الصحراوية  البيئات  حول 

وبمختلف أنواعه.

الشعر يعود للتألق من جديد في معرض أبوظبي 
الدولي للصيد بأمسيات ساحرة 

قطاع »الفنون والحرف اليدوية« في معرض أبوظبي للصيد يستعد 
الستقطاب الزوار والسياح

11 قطاعًا غنّيًا  اليدوية« ضمن  ويهدف المعرض من خالل قطاع »الفنون والحرف 
تجاربهم،  وعرض  واالبتكار  لإلبداع  للفنانين  منّصات  تهيئة  إلى  الحدث،  تُشّكل 
البصري  الُبعد  جمالية  من  ويزيد  الثقافي  التنوع  من  يُعزز  بما  الفنون  وتوظيف 
والفني للمعرض وفعالياته. وتُجّسد األعمال الُمشاركة جانبًا من خبرات الفنانين 
الُمعاصرين ومدارسهم المختلفة، وتجاربهم الثقافية والفنية الثرية التي تجعل 
مختلف  من  والزوار  الفن  ُعّشاق  تستقطب  نوعها  من  فريدة  لوحة  المعرض 

االهتمامات.
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يشهد المعرض الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 2022«، حضوراً بارزاً للمرأة 
في  الُمشاركين  وبين  للمعرض،   11 الـ  القطاعات  مختلف  في  العارضين  بين 
البرنامج اليومي لألنشطة والفعاليات في المعرض، فضاًل عن استقطاب المزيد 
عائلي  مهرجان  إلى  الحدث  تحّول  مع  النسائي  الحضور  من  المعرض  زوار  من 
يُناسب كافة أفراد العائلة والُمجتمع. وباتت المرأة في اإلمارات تُقبل كذلك على 
اقتناء الصقور الُمكاثرة في األسر، كما لوحظ في الدورات األخيرة إقبااًل ملحوظًا 
مع  خاصة  مرخصة،  صيد  أسلحة  شراء  على  والسيدات  الفتيات  من  العديد  من 
الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد وفق التشريعات 

واآلليات المعمول بها.

الُمستدام  والصيد  الصقارة  عالم  في  والخبيرات  الصّقارات  من  العديد  وتتواجد 
دور  يبرز  حيث  للمعرض،  الُمصاحب  للمؤتمر  العمل  وورش  الندوات  برنامج  في 
نادي  مثل  المختصة،  الجهات  من  بإشراف  متعددة  ُمشاركات  خالل  من  المرأة 
والمؤسسة  الصحراء،  وفراسة  للصقارة  زايد  بن  محمد  ومدرسة  اإلمارات  صقاري 
لأللعاب  الدولي  والمجلس  الطبيعة،  على  والمحافظة  للصقارة  األوروبية 
االتحاد  في  األنواع  وصون  الصيد  جمعيات  واتحاد  البرية  الحياة  على  والحفاظ 
حديقة  تُقّدمها  التي  الجارحة  الطيور  عروض  في  المرأة  تُشارك  كما  األوروبي. 
الحيوانات بالعين. كذلك وفي مجال الصقارة، يحتفي جناح اليابان في المعرض 

ُمجدداً بدور المرأة في الصقارة وبُمشاركة صّقارات يابانيات خبيرات.

وفي مجال الفروسية، يشهد المعرض مشاركات متعددة لفارسات من اإلمارات 
في  ندوة  أبرزها  ومن  لجمهوره،  يُقّدمها  التي  العروض  في  الدول  من  والعديد 
منّصة االستدامة آلية خدمات تسجيل الخيول في جمعية اإلمارات للخيول العربية 
محاضرة  المرزوق  سارية  الباحثة  وتُقّدم  كما  المنصوري.  لولوة  األستاذة  تُقّدمها 
حول علم الوراثة الخاص بالخيل، وأكثر سمات الخيول العربية أهمية من وجهة 
ذات  الجسماني  والشكل  واألداء  التحّمل  معايير  ذلك  في  بما  اقتصادية،  نظر 
أكاديمية  من  القبيسي  تينا  وتُقّدم  كما  الخيل.  جمال  وصفات  بمالمح  الصلة 
في  عمل  ورشة  للفروسية  ظبيان  ونادي  النسائية  للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة 
منّصة »تواصل مع الطبيعة والحيوانات« بعنوان »التدريب على رياضة الفروسية«، 
الترويض  العروض تعرض لمهارات  كما وتُشارك في فعاليات مميزة في ساحة 

وقفز الحواجز.

وكذلك تبرز في ساحة العروض ُمشاركة الفارسة اإلماراتية آمنة الجسمي، التي 
في  الريادي  دورها  مع  خاصة  اإلمارات،  لبنت  مشرفًا  نموذجًا  تقدم  أن  استطاعت 
بتقديم  وتقوم  الجديدة،  األجيال  بين  األجداد  من  المتوارثة  الرياضة  هذه  نشر 
عروض للرماية بالقوس والسهم على ظهر الخيل، وكذلك فن المبارزة بالسيف 

من على ظهر الخيل ضمن المعرض هذا العام.

وفي منّصة ُمغامرات الهواء الطلق، تُشارك الرياضية وُمتسّلقة الجبال اإلماراتية 
الرياضي  زوجها  بُمشاركة  وذلك  المعرض،  لزوار  تجربتها  البلوشي  ناصر  نايلة 
سعيد خميس المعمري، وهما أول زوجين إماراتيين يتسلقان قمة جبل إيفرست 
األعلى في العالم. كما وتُقّدم د.فاطمة سجواني ورشة عمل مهمة بعنوان » 

تحفيز المرأة العربية على ممارسة األنشطة الرياضية الخارجية الشيقة«.

متميزة  ُمشاركة   ،2022 والفروسية  للصيد  أبوظبي  معرض  يشهد  كذلك 
مهمة  عاتقهن  على  يحملن  الالتي  اإلماراتيات  السيدات  من  التراث،  لحارسات 
السدو  مثل  والتراثية،  اليدوية  بالحرف  الجنسيات  مختلف  من  الجمهور  تعريف 
لجيل،  جيل  من  اإلمارات  سيدات  تناقلتها  التي  الحرف  من  وغيرهما  والخوص 
حاضرة  األخيرة،  السنوات  في  المجتمع  شهده  الذي  الكبير  التطور  رغم  ومازالت 

ومتواجدة بفضل األمهات والجدات.

كما وتُشّكل المرأة شريحة كبيرة من المشاركات الفنية التي يشهدها المعرض 
مختلف  في  وكذلك  العالم،  دول  ومختلف  اإلمارات  مختلف  من  العام  هذا 
فاطمة  تُقّدم  الجميلة،  للفنون  الفجيرة  أكاديمية  ومن  المعرض.  ُمسابقات 
الظنحاني  فاطمة  تُقّدم  وأيضًا  بالخيط،  الرسم  في  فريدة  عمل  ورشة  العامري 
ورشة عمل في الخط العربي، وسالي العزاوي حول أساسيات الزخرفة والتذهيب، 

واألستاذة شروق عازم حول تشكيل الفخار.

المشاريع  ضمن  ملحوظة  نسبة  سيدات  تُديرها  التي  المشاريع  وتُشّكل 
روائع  بين  تُقّدمها  التي  الُمنتجات  وتتنّوع  المعرض،  في  المشاركة  والشركات 
والعطور  التجميل،  ومستحضرات  واالكسسوارات  واليدوية،  التراثية  الُمنتجات 
عزة  المعروفة  اإلماراتية  الفنانة  وتُقّدم  المنتجات.  من  الكثير  وغيرها  والدخون، 

القبيسي ورشة عمل مميزة بعنوان »اصنعي مجوهراتك الخاصة«.

للمرأة  مخصصة  منتجات  طرح  على  الشركات  من  العديد  تحرص  المقابل،  في 
بينونة  شركة  جناح  غرار  على  وذلك  السيدات،  من  المعرض  جمهور  الستقطاب 
الماضية  الدورة  في  عرض  الذي  والصيد،  العسكرية  المعدات  لتجارة  الوطنية 
اقتناء  يعشقن  وممن  الصيد  هواة  من  للنساء  مخصصة  الوزن  خفيفة  أسلحة 

بنادق الصيد.

التي تُنظمها دولة اإلمارات على مدار العام  وشّجعت فعاليات الصيد بالصقور 
في العقدين األخيرين، الفتيات على تعّلم فنون ومهارات وعلم الصقارة والصيد 
في  حدث  كما  الصقارة،  مسابقات  في  لمشاركتهن  الباب  فتح  مما  والقنص، 

مجال الخيل ورياضات تراثية أخرى.

وغدت الصقارة رياضة األسرة اإلماراتية، حيث الكثير من األسر تملك طيوراً. ويوجد 
في اإلمارات اليوم صقارات يُدرّبن ويعلمن ويربين الطيور، وبعضهن متخصصات 
في تطبيب الصقور، وكما حدثت طفرة في السنوات الماضية في مجال دخول 
المرأة اإلماراتية لعالم الفروسية والخيول، فليس من الُمستبعد في الُمستقبل 
رياضة  الصقارة  أّن  من  الرغم  على  الخبيرات،  الصقارات  من  المئات  بروز  القريب 

شاقة وفيها عناء.

المرأة تُعزّز حضورها الفاعل في مختلف قطاعات معرض أبوظبي 
للصيد وفي برنامج األنشطة والفعاليات
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ترعى قطاع »أسلحة الصيد«
»كاراكال« تعرض أسلحة نارية وبنادق صيد عالمية الطراز في معرض أبوظبي للصيد

والتابعة  الصغيرة  األسلحة  تصنيع  في  المتخصصة  الشركة  كاراكال  تُشارك 
لمجموعة ايدج، إحدى أكبر 25 مجموعة دفاعية في العالم، للمرة الثامنة عشرة 
في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باعتبارها المنتج األول في دولة 

اإلمارات للمسدسات والرشاشات والبنادق وبنادق القنص عالية األداء.

قطاع  في  مميز  كعارض  الحدث،  من   19 الـ  الدورة  في  كاراكال  مشاركة  وتأتي 
»أسلحة الصيد« وباعتبارها كذلك راعي القطاع .وتستعرض الشركة مجموعتها 
التجارية من أحدث األسلحة الصغيرة إلى جانب منتجات من لهب للذخائر الخفيفة 

وأسلحة ليوا، والشركة التابعة لها ميركل التي تنتج بنادق صيد ألمانية فاخرة.

تقدما  كاراكال  »حققت  كاراكال:  لشركة  التنفيذي  الرئيس  العامري،  حمد  وقال 
وموثوقة  دقيقة  صغيرة  أسلحة  تقديم  صعيد  على  األخيرة  السنوات  في  كبيرا 
الصناعة  اإلماراتية وخارجها، فمن خالل تطبيق مبادرات  السوق  األداء في  وعالية 
4.0 و«اصنع في اإلمارات« إلى جانب توفر العقلية االبتكارية، تمكنت كاراكال من 
إنتاج مجموعة متنوعة من األسلحة النارية المتقدمة القادرة على المنافسة في 
هذه  في  والرائدة  الفريدة  تصميماتها  بفضل  الصغيرة  لألسلحة  الدولية  السوق 
الصناعة.. فخورون بعرض المنتجات اإلماراتية المنافسة عالميا أمام الجمهور هذا 

العام«.

بنادق  من  خاصة  إصدارات  وثالثة  الصيد  بنادق  من  مجموعتها  ميركل  وتعرض 
HELIX المخصصة مع أعمال فنية مستوحاة من أشهر المعالم والحياة  الصيد 
 Chayeh Z20 الصيد  بندقية  ليوا  أسلحة  تعرض  حين  في  اإلمارات..  في  البرية 

بثالثة أنواع، وتعرض لهب مجموعة متنوعة من الذخائر ذات العيار الصغير.

كما تعرض كاراكال زوجًا من مسدسات »روح اإلماراتيين« المزين بنقوش بالخط 
العربي مع تطعيمات من الذهب عيار 24 قيراطا إلى جانب بندقيتها الهجومية 
الرئيسية، CAR 816، بأطوال متعددة، والبندقية الهجومية  CAR 817، ورشاش 
CMP 9 بأنواع متعددة ومسدس CARACAL F، وبنادق قنص بعيارات مختلفة.

األداء،  عالية  الصيد  أسلحة  مجال  في  رائدة  إقليمية  إماراتية  شركة  »كاراكال« 
نارية  أسلحة  وصناعة  وابتكار  وهندسة  بتصميم  تتفرّد   ،2007 عام  في  تأسست 
مختلفة، مع خبرة في اإلنتاج تمتد لنحو 15 عامًا، وتنعكس تجربتها في جودة وأداء 
الُمتنامية من أسلحة الصيد، بما في ذلك مواكبة أحدث  وموثوقية مجموعتها 

التقنيات التكنولوجية.

وتُعتبر كاراكال، من أهم الجهات المساهمة في معرض أبوظبي للصيد، وتقوم 
التي  بالدولة  الصيد  أسلحة  تصنيع  في  المميزة  التجارب  دعم  في  محوري  بدور 
في  للشركة  الوطنية  المسؤولية  إطار  في  وذلك  األخرى،  الشركات  بها  تقوم 
دعم أبناء الوطن والمواهب الناشئة سواء كانت أفراداً أو مؤسسات، لوجيستيًا 

وفنيًا.

ويستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنويًا، كبرى الشركات 
الُمصّنعة ألسلحة الصيد، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها 
ُعّشاق المعرض كل عام. وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة، بنادق 
سكاكين  التراثية،  والخناجر  السيوف  بأنواعها،  المسدسات  بأنواعها،  الصيد 
معايير  ضمن  الهوائية  واألسلحة  والبالستيكية،  الخشبية  الرماية  وحدات  الصيد، 

محددة.

هذا  دورة  في  عالية  إقبال  نسبة  الصيد  ألسلحة  الُمصّنعون  العارضون  وسّجل 
العالم، حيث  أنحاء  العام من قبل شركات وعالمات تجارية مرموقة من مختلف 
سيتم عرض العديد من األسلحة الُمصممة خصيصًا للمعرض بتقنيات مبتكرة 

وحرفية عالية تستقطب ُعّشاق الصيد بالسالح.



قال سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لشركة »تسليح« اإلماراتية إّن المشاركة 
في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تكتسب أهمية كبيرة، للمكانة 

المحلية واإلقليمية والعالمية التي يحظى بها المعرض.

ضمن  وذلك  المعرض،  في  »تسليح«  مشاركة  تفاصيل  المطروشي  وكشف 
الناريّة، شركة  الُمصّنع لألسلحة  أوالها، تسليح: وتضّم شريكها  منصات متميزة، 
فراتيلي تانفوجليو اإليطالّية. حيث َسُتعرض أسلحتها الناريّة اليدويّة األكثر انتشاراً 
في المجاالت الدفاعّية والرياضّية وحّتى العسكريّة. كما ستعرض أسلحة البنادق 

األوتوماتيكية الخاصة بشركة تانفوجليو.

والثانية »تسليح التكتيكّية« وستضّم منتجات الشركات المصّنعة ألسلحة الخرز 
والتر  كارل  شركة  مثل  المختلفة،  الهوائّية  والبنادق  بااليرسوفت  المعروفة 
األلمانّية المحدودة، وستعرض األسلحة الهوائّية التي صّنعتها والتر والمعتمدة 
الرماية(،  لرياضة  الدولي  )االتحاد  للرماية  العالم  كأس  بطولة  في  لالستخدام 
بصناعة  متخّصصة  أخرى  ألمانّية  شركة  وهي  المحدودة  أوماريكس  وشركة 

أسلحة اإليرسوفت.

وشركة سايبرجن وهي شركة فرنسّية أخرى متخّصصة بصناعة أسلحة اإليرسوفت 
وسترض بنادقها المرّخصة التي تحظى بشعبية واسعة، إلى جانب شركة جي 
آند جي أرمنتس وهي تايوانّية لتصنيع أسلحة اإليرسوفت المعروفة بتصاميمها 
الجّذابة وموادها عالية الجودة. ومنتجات شركة نوريكا وهي إسبانّية متخّصصة 

بصناعة البنادق الهوائّية في هذه المنّصة.

6 مسارات للرماية  وقال ان ساحة الرماية الخاّصة بشركة »تسليح« التي ستضّم 
الهدف  على  رماية  تجربة  برامج  من  االستفادة  مع  اإليرسوفت  أسلحة  باستخدام 

وتساعد على تحديد سرعة الرامي ودّقته بشكٍل مضبوط.

تانفوجليو  فراتيلي  شركة  سيمثل  تانفوجليو  ماتيا  أن  المطروشي  وأوضح 
وسيكون موجوداً على المنّصة لمشاركة تفاصيل أسلحة تانفوجليو. وسينضّم 

وولف هاينز بفالومر، وهو رئيس شركة وولتر وأوراميكس المحدودة إلى المعرض.
وستنظم منّصة »تسليح« جوائز يومّية للمواطنين والوافدين واألطفال من عمر 
7 إلى 17 عاًما. وتتنّوع بين منتجات تسليح من أسلحة اإليرسوفت واإلكسسوارات. 
حيث يجب على المتنافس تحقيق أعلى نتيجة في اليوم )تحتسب الدرجات عند 
الساعة 6:45 مساًء( ويُعلن اسم الفائز بحلول الساعة 7 مساًء وتسّلم الجوائز 

للفائزين يومّيًا.

وعملت شركات »كارل والتر« و»أوراميكس« و»سايبرجن« و»جي آند جي أرمنتس« 
على تمويل بعض جوائز أنشطة المعرض.

من  عدداً  تسليح  توفر  كما  للرماية.  تسليح  منّصة  في  الفائزون  وسيكرّم 
الخصومات واالمتيازات األخرى ألوائل زوارها وأكثرهم فاعلية.

وقال المطروشي إن »تسليح« ستعرض شاشة مراقبة الرماية الذكية التي أنتجتها 
ودقيق  متطّور  رماية  نظام  وهي  كوريا،  جنوب  في  الواقعة  باور«  »جن  شركة 
القانون  وإلنفاذ  الرماية  لمحبي  وشكلّيًا  برمجّيًا  صّمم  التدريب،  في  وفّعال 

والتدريبات العسكريّة أيًضا.

وأكد أهمية المشاركة في المعرض ألنه الحدث الفريد في المنطقة الذي يعنى 
ركائزها على  بيئية لها  لثقافة  الوصول  الى  البيئة يهدف  التراث وحماية  بصون 

أرض الواقع ومستمدة من تراث إماراتي عريق.

جوائز يوميّة للمواطنين والوافدين واألطفال

ـِ »تسليح« اإلماراتية في معرض أبوظبي للصيد أضخم مشاركة ل
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يُشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الجهة الرائدة عالميًا في الحفاظ 
الدولي  أبوظبي  معرض  من  عشرة  التاسعة  النسخة  في  البرية،  األنواع  على 
للصيد والفروسية، حيث يُعتبر المعرض بمثابة منّصة أساسية للصندوق من أجل 

تشكيل مجتمع قادر على التغيير من خالل التعلم التفاعلي.

للحفاظ  الدولي  الصندوق  يهدف  للمعرض،  الرسميين  الرعاة  أبرز  من  وكواحد 
في  الحبارى  لطيور  المهم  بالدور  العام  الوعي  مستوى  رفع  إلى  الحبارى  على 

التراث الطبيعي والثقافي.

وقال محمد صالح حسن البيضاني، المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على 
والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  في  مشاركتنا  خالل  »من  الحبارى: 
الثقافي  تراثنا  لصون  عليها  والحفاظ  الحبارى  أعداد  بزيادة  التزامنا  نظهر 
المهددة  األنواع  الشامل للحفاظ على  العالمي  برنامجنا  إذ نعرض  والطبيعي. 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  برؤية  مسترشدين  للمخاطر،  والمعرضة 
نهيان، القائد المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة«، وأكد القبيسي ضرورة 
العمل على زيادة أعداد طيور المجموعات البرية للحبارى، وقال »إننا نسعى من 
ضمن  المصنفة  الطيور  من  األنواع  هذه  استدامة  إلى  االستباقي  التدخل  خالل 
األنواع المعرضة للخطر من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعة. ويعتبر الحفاظ 
في  المدرج  للصقارة،  التقليدي  التراث  حماية  في  األهمية  بالغ  أمراً  الحبارى  على 
منظمة  قبل  من  للبشرية  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة 

اليونسكو«.

سيقوم  متجددة«،  بروح  وتراث...  »استدامة  الحالية،  الدورة  شعار  مع  وتماشيًا 
مركز  في   A02 جناح   8 القاعة  في  الحبارى  على  للحفاظ  الدولي  الصندوق 
أبوظبي الوطني للمعارض، بمصاحبة الزوار عبر سلسلة من المحطات اإلرشادية 
هذه  وأثر  الطبيعة  على  الحفاظ  في  اإلمارات  جهود  على  الضوء  تسلط  التي 

الجهود اإليجابية على المستقبل المستدام لألرض.  

باألنشطة  االستمتاع  الحبارى  على  للحفاظ  الدولي  الصندوق  جناح  لزوار  ويمكن 
مدى  على  يستمر  الذي  المعرض  فترة  طوال  المتنوعة  والترفيهية  التعليمية 
االهتمام  مركز  الحبارى  لطيور  الحي  العرض  يحتل  أن  يتوقع  كما  أيام.  سبعة 
لهم  وستتاح  الطيور،  من  الفريدة  األنواع  هذه  على  للتعرف  والكبار  لألطفال 
لها  يوفر  مما  المميز،  بالريش  المرقطة  وأشكالها  ألوانها  على  لالطالع  الفرصة 
القدرة على التمويه واالختفاء من المفترسات في بيئتها الطبيعية. ويتم تشجيع 
العائالت على اصطحاب أطفالهم والمشاركة في األلعاب التعليمية المسلية 
التي  الغذائية  والمواد  الحبارى  موطن  لمعرفة  أطفالهم  فضول  ستثير  التي 

تفضلها.

كما يُمكن لألطفال من جميع األعمار المشاركة في تعّلم المزيد عن الحبارى من 
جلسات  خالل  للحيوانات  ورقية  مجسمات  وعمل  القصص،  رواية  جلسات  خالل 
أمام  الفرصة  وستتاح  األوريجامي.  فن  عمل  ورش  في  الورق  طي  مهارات  لتعلم 

الخبراء والطالب لحضور العديد من ورش العمل واألنشطة التعليمية.

حماية  في  االستدامة  جهود  يُعزز  الُحبارى«  على  للحفاظ  »الدولي 
التراث
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3  مزادات فريدة من نوعها لإلبل، والصقور، وللخيول

مزاد الهجن العربية

الُمشاركة في المزادات الفريدة من نوعها خالل معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية 2022، لإلبل والصقور وللخيول، فرصة ثمينة للتعرّف عن ُقرب على 
بعٍض من أهم ركائز التراث اإلماراتي والعربي والتقاليد األصيلة، وذلك في إطار 
فعاليات الحدث الذي يتمّيز المعرض بقوة شرائية عالية وتحقيق مبيعات كبيرة 
تعزيز  في  الُمهم  لدوره  باإلضافة  وذلك  المزادات،  في  وللُمشاركين  للعارضين، 

التراث الثقافي والمحافظة عليه.

تُواصل المجموعة العلمية الُمتقّدمة ُمشاركتها في المعرض هذا العام، حيث 
كما  المتقدمة،  العلمية  واالبتكارات  والُمنتجات  التقنيات  من  مجموعة  تعرض 
من  اإلبل  صغار  عرض  خاللها  من  يتم  مميزة  كفعالية  لإلبل،  شّيقًا  مزاداً  وتُنّظم 
الذكور واإلناث الُمنحدرة من أفضل السالالت، والتي تمتلك القدرة لُتصبح ُمنافسة 
جميع  من  الهجن  مالك  من  الُمزايدون  يتنافـس  حيث  الهجن،  سباقات  في  قوية 
دولة  في  واسعة  شعبية  العربية  الهجن  ولسباقات  اقتنائها.  على  العالم،  أنحاء 
اإلمارات لما فيها من إحياء للتراث األصيل، وإثارة وتشويق، وتُعتبر إحدى الهوايات 

والرياضات المتوارثة منذ القدم.

ضمن  كان  رسمي  بشكل  المجموعة  نّظمته  للهجن  مزاد  أّول  انطالق  أّن  يُذكر 
ذلك  ومنذ  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  من   2005 العام  دورة 
الحين وتعمل المجموعة على تنظيم المزادات بشكل سنوي ضمن المعرض 
وخارجه. وجميع اإلبل المشاركة في هذه المزادات من إنتاج »المجموعة العلمية 
جد،  عن  أبًا  وموثقة  قوية  سالالت  من  األجنة  زرع  عمليات  طريق  عن  المتقدمة«، 
ومنها سالالت جبار وطياري وشاهين. وما يُمّيز كل إبل عن اآلخر هو األصل ونتائج 
األب واألم، بمعنى أن تكون جذور األب واألم معلومة ومعروفة، وكذلك إنجازاتهم 

في ميادين السباق، وهو ما يُحّدد سعرها بشكل رئيس.

وكانت بداية إنتاج المجموعة في العام 1990، بتوجيهات من المغفور له الشيخ 
هذه  على  كبير  بشكل  الحفاظ  تّم  الحين  ذلك  ومنذ  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
في  كبيرة  نتائج  حققت  التي  المتميزة  السالالت  وإكثار  االندثار،  من  السالالت 

سباقات الهجن، حيث تنتج المجموعة سنويًا ما يُقارب 250 رأسًا من اإلبل.

عن  عبارة  رسمية  بوثيقة  تنتجها  التي  اإلبل  ومالك  الُمشترين  المجموعة  وتُزّود 
هوية لإلبل مسجل عليها كافة بيانات األب واألم تفيد المالك عندما يود البيع أو 
نقل الملكية لشخص آخر، حيث تحتفظ المجموعة بنسخة من هذه البيانات في 
سجالتها تصديقًا على وثيقة المالك. واتجهت المجموعة منذ العام 1993 إلى 
كافة  عليها  مخزنة  بجسمها  إلكترونية  شرائح  وتثبيت  المواليد  جميع  توثيق 
عرض  بعدها  ليتم  واألم،  األب  وأصول  الميالد  وتاريخ  مولود  لكل  المعلومات 
المواليد في السباقات ومتابعتها، إلى أن جاءت فكرة المزادات في العام 2005، 

وتطورت عامًا بعد عام.



من جهتها، تُشارك جمعية اإلمارات للخيول العربية في معرض أبوظبي للصيد 
سنويًا، حيث تُعتبر شريكًا رئيسًا وفاعاًل في فعاليات هذا القطاع الُمهم، وتشمل 
معرض  »مزاد  تنظيم  اإلمارات  صقاري  نادي  مع  بالتعاون  العام  هذا  ُمشاركتها 
السرعة«،  سباقات  العربية-  للخيول   2022 والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي 
حيث سيتم عرض من 20 إلى 30 خيل تقريبا ليجري الُمزايدة عليها من قبل مربي 
السرعة  سباقات  خيول  نخبة  من  خيل  باقتناء  والُمهتّمين  العربية  الخيل  ومالك 

.)flat race(

وتُعّد  العالم،  أنحاء  جميع  في  البشرية  تاريخ  عبر  ُمهّمًا  دوراً  الخيول  ولعبت 
الفروسية إحدى أقدم وأجمل الرياضات التي عرفها اإلنسان، وهي قطاع أساسي 
العام  في  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  تأسيس  ُمنذ  ومحوري 
العريقة،  والتقاليد  التراثية  الرياضات  صون  لجهود  ترجمة  يُمّثل  بما   ،2003

وتعريف شعوب العالم بأهمية الخيول العربية األصيلة.

عّدة  المعرض،  فعاليات  خالل  العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  تُنّظم  كما 
محاضرات تثقيفية في منّصة قطاع الفروسية، وذلك حول خدمات التسجيل في 
وخصائص  العربية،  الخيل  تسجيل  شروط  لألفراس،  التغذية  نظام  الجمعية، 

الخيل العربية الصحراوية.

مزاد الخيول العربيةمزاد الصقور
وهذا العام يُطلق المعرض أيضًا نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي، إحدى 
أكثر الفعاليات جذبًا للجمهور، حيث وّجهت إدارة المعرض الدعوة لكافة أصحاب 
دول  مختلف  في  تجارتها  في  والعاملين  األسر  في  الصقور  إكثار  ومراكز  مزارع 
العالم، للُمشاركة عبر تقديم أفضل وأجود إنتاجها في )أبوظبي 2022(. ويهدف 
معرض  دور  وتعزيز  األسر،  في  الُمكاثرة  الصقور  أجود  إنتاج  وتشجيع  لدعم  المزاد 

أبوظبي للصيد في صناعة مزارع الصقور والصيد الُمستدام.

ويُمكن لجميع الزوار الُمشاركة والقيام بالُمزايدة للحصول على صقور تّم إكثارها 
البطوالت  في  وتمّيزها  الصيد  في  العالية  مقدرتها  إثبات  على  قادرة  األسر،  في 
الكبرى، حيث يتزامن موعد المزاد والمعرض مع بدء موسم المقناص من جهة، 
وانطالق موسم بطوالت الصيد بالصقور من جهة أخرى. ويتضمن مزاد الصقور 
7 فئات متنوعة لإلنتاجين المحلي والدولي، هي: حر   )2022 في دورة )أبوظبي 

خالص، بيور جير خالص، بيور قرموشة، شاهين، جير شاهين، جير تبع، وجير وكري.

إكثار  بحوث  في  لإلمارات  الرائد  العلمي  الدور  إبراز  إلى  الصقور  مزاد  يسعى  كما 
عالية  مواصفات  ذات  صقور  إنتاج  تشجيع  البرية،  الطيور  على  والحفاظ  الطيور، 
ذات  صقور  القتناء  الجنسيات  لجميع  الفرصة  إتاحة  للصقارين.  مناسبة  وبأسعار 
على  األعمال  رّواد  وتشجيع  والمنافسات،  الصيد  في  مميز  وأداء  عالية  جودة 

االستثمار في مجال إكثار الصقور في األسر.
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