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في  الحاكم  ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، انطلقت صباح أمس االثنين، ووسط 
المعرض  من   19 الـ  الدورة  فعاليات  األولى،  الساعات  منذ  واسع  جماهيري  إقبال 
اإلمارات،  صقاري  نادي  من  بتنظيم   )2022 )أبوظبي  والفروسية  للصيد  الدولي 
الحدث  فعاليات  تتواصل  حيث  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في  وذلك 

األضخم من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا، لغاية 2 أكتوبر القادم.

وحقق المعرض الذي يحتفي في دورته الحالية بعامه العشرين، قفزة نوعية على 
كافة الصعد، وهذا ما تؤكده األرقام التي تّم إنجازها، حيث تضاعف عدد العارضين 
أكثر من 22 مرّة، وتوّسعت مساحة المعرض نحو 10 أضعاف، إذ انطلقت الدورة 
مربع.  متر   6000 نحو  مساحة  على  دولة   14 من  عارضًا   40 بُمشاركة  األولى 
لُيشارك اليوم في )أبوظبي 2022( ما يزيد عن 900 عارٍض وعالمة تجارية من 58 
دولة، على مساحة تزيد عن 60 ألف متر مربع، وليحقق المعرض بذلك نسبة نمو 
ألف   50 مساحة  عل  دولة   44 من  عارضًا   680 )ُمقابل  تاريخه  في  األعلى  هي 
محلي  إعالمي  اهتمام  عن  فضاًل  وذلك   ،)2021 السابقة  الدورة  في  مترمربع 

وإقليمي ودولي غير مسبوق في هذه الدورة الجديدة.

وتشمل قائمة الدول الُمشاركة في )أبوظبي 2022(: 

التشيك،  الصين،  كندا،  بلغاريا،  البرازيل،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  األرجنتين، 
العراق،  الهند،  هنغاريا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  مصر،  الدانمارك، 
أيرلندا، إيطاليا، اليابان، األردن، كازاخستان، الكويت، لبنان، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، 
بولندا،  بيرو،  باكستان،  عمان،  سلطنة  نيوزيالندا،  هولندا،  المغرب،  منغوليا، 
البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، سلوفاكيا، الشيشان، سلوفينيا، جنوب 
تايوان،  سوريا،  سويسرا،  السويد،  السودان،  إسبانيا،  الجنوبية،  كوريا  أفريقيا، 

تايالند، تركيا، بريطانيا، الواليات المتحدة األميركية، ودولة اإلمارات.

تاريخ  في  األوسع  هي  العام  هذا  دورة  في  الخليجية  الُمشاركة  وتُعتبر  كما 
االهتمام  إطار  في  وذلك  تجارية،  وعالمة  وشركة  جهة   43 بلغت  إذ  المعرض، 
الُمشترك لدول مجلس التعاون بالُمحافظة على القيم التراثية األصيلة وضمان 

االستخدام الُمستدام لموارد الحياة البرية.

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

المعارف والخبرات وإطالق منتجات وخدمات جديدة وتوسيع األعمال.

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

وُمسابقات مبتكرة وعروض تراثية ورياضية مباشرة تستقطب الجميع.

انطالق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022
بُمشاركة 58 دولة وبحضور جماهيري كبير ....



المنصوري  علي  ماجد  معالي  توّجه   ،)19( الـ  الدورة  فعاليات  انطالق  وبمناسبة 
والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  لمعرض  الُمنّظمة  الُعليا  اللجنة  رئيس 
السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  بخالص  اإلمارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، ولسمو الشيخ حمدان بن 
اإلمارات،  صقاري  نادي  رئيس  الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد 
الجهود  ولكافة  للمعرض،  الشيوخ  السمو  أصحاب  يُقّدمه  الذي  الكبير  للدعم 
المحلية التي تُسهم في حماية التراث اإلماراتي واإلنساني وتكريسه في نفوس 

أفراد المجتمع.

وأعرب معاليه عن سعادته البالغة بما تُحققه الدورة التاسعة عشرة من نجاحات 
وتقّدم  والندوات.  والعروض  بالفعاليات  حافلة  برامج  من  تشهده  وما  متعددة، 
الشركات  من  اإلمارات،  دولة  وخارج  داخل  من  المعرض  في  للُمشاركين  بالشكر 
بالدور  والعارضين والرعاة ورجال األعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم، ُمشيداً 
فاق  الذي  النجاح  تحقيق  في  المحلية،  وخاصة  كافة،  اإلعالم  لوسائل  الكبير 

التوقعات لمعرض أبوظبي للصيد.

والفعاليات  واالبتكارات  المنتجات  من  العديد  تشهد  الحالية  الدورة  أّن  وأكد 
الجديدة التي تُلّبي طموحات العارضين والزوار المهتمين بقطاعات أكبر معرض 

للصيد والفروسية والحفاظ على التراث في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
على  اإلمارات  يضع  أن  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  واستطاع 
يجمع  وأن  الُمتخّصصة،  العالمية  المعارض  وصناعة  التراثية  الفعاليات  خارطة 
واحد  موقع  أرض  على  الغنّية  قطاعاته  في  والشركات  التجارية  العالمات  كبرى 
األعمال،  وتوسيع  جديدة  وخدمات  منتجات  وإطالق  والخبرات  المعارف  لتبادل 
الصناعة وجهًا  البارزة في  العمالء والشخصيات  التجارية ولقاء  وعقد الصفقات 

لوجه.

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

االتحاد.
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والفروسية  الدولي للصيد  أبوظبي  يُقام معرض  تاريخه،  الثانية في  وللمرّة 
ويُلّبي  الُمتزايد،  الجماهيري  اإلقبال  يعكس  بما  متواصلة،  أيّام  مدى7  على 
توقعات عّشاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم، 
الحدث  تُشّكل  التي   11 الـ  القطاعات  في  العارضين  لطموحات  ويستجيب 

وترسمه.

ويتصّدر الحدث، األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، معارض 
الصيد على مستوى العالم من حيث تنّوع قطاعاته وعدد الزوار، ويلعب دوراً 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  منطقة  من  السياح  استقطاب  في  هامًا 
فيما  زائر،  ألف  و750  مليون  نحو   2003 العام  منذ  زاره  إذ  عمومًا،  والعالم 
شهدت دورته األخيرة )أبوظبي 2021( زيارة أكثر من 105 آالف زائر من 120 

جنسية.
وموروثها  اإلمارات  دولة  ثقافة  على  التعرّف  فرصة  للزوار  المعرض  ويُتيح 
والتي  لهم،  يُقّدمها  التي  والمبتكرة  المتنوعة  األنشطة  خالل  من  األصيل 
تعمل على رفع الوعي لديهم حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية 
للبيئة  والصديقة  األصيلة  الرياضات  ممارسة  على  تشجيعهم  إلى  إضافة 

بنحٍو ُمستدام.

وتبرز بشكل خاص في المعرض فعاليات نادي صقاري اإلمارات، حيث يُقّدم 
بمدرسة  ويُعرّف  الصقارة،  ممارسة  ومبادئ  الصقور  رعاية  حول  حّية  برامج 
محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومركز السلوقي العربي، فضال عن 
الصور  والتقاط  للتفاعل   ً عموما  والجمهور  والسياح  للعائلة  الفرصة  إتاحة 

التذكارية مع الصقارين بصحبة الطيور وكالب الصيد العربية.

سبعة أيام من الُمتعة والفائدة، المغامرة والمرح..
11 قطاعًا، 150 فعالية



والطيور  والرماية  الفروسية  وعروض  والخيول  واإلبل  الصقور  مزادات  وتُعتبر 
والعروض  السلوقي  ومزاينة  الصقور  أجمل  وُمسابقة  والكالب  الجارحة 
التراثية الحّية، من أكثر الفعاليات جذبًا للجمهور. كما يُقّدم معرض أبوظبي 
نوعها  من  فريدة  حّية  ُمحاكاة  تجربة  لُعّشاقه،  والفروسية  للصيد  الدولي 
لهواة رياضة الرماية بالقوس والسهام في بيئة مثالية آمنة، والُمشاركة في 
والسهم  والقوس  الصيد  بنادق  باستخدام  والتسديد  الرماية  أنشطة 
في  المتاحة  الُمعّدات  أحدث  اكتشاف  عن  فضاًل  والُمحترفين،  للُمبتدئين 

مجال الرماية، والعرض الشّيق للرماية بالسهم من على ظهر الخيل.

بانتظار  الهادفة  التعليمية  واألنشطة  العمل  ورش  من  العديد  أّن  كما 
األطفال، منها التعرّف على الحيوانات الُمفّضلة لديهم، ومن بينها المهور 
والخيول والكالب والطيور، ليتواصلوا معها ويتعرّفوا على أساليب رعايتها 

وكيفية الرفق بها في وقت مبكر من نمّوهم.

أبوظبي  معرض  في  الُمجتمعي  والتفاعل  التكامل  جهود  من  وكجزء 
لتقديم  العليا  زايد  مؤسسة  مع  التعاون  تّم  والفروسية،  للصيد  الدولي 
إشراكهم  بهدف  الهمم،  أصحاب  من  لألطفال  وشاملة  مميزة  أنشطة 

ودمجهم في الُمجتمع.

الرياضية  للُمعّدات  الحدث  يعرض  وفيما  الخارجية،  الرياضات  مجال  في 
أيضًا  زواره  يدعو  فالمعرض  الطلق،  الهواء  في  شيوعًا  األكثر  والفعاليات 
للتعرّف على المؤثرين والفاعلين على صعيد المغامرات والرياضات المثيرة، 

والتواصل مع رواد الصناعة في هذا المجال.

والفنانين  الرّسامين  عشرات  يُشارك  اليدوية،  والحرف  الفنون  قطاع  في 
المعرض  أنشطة  في  العالم  دول  وسائر  اإلمارات  دولة  من  التشكيليين 
والخط  بأنواعه  الرسم  فن  في  ُمتخّصصة  ورشًا  كذلك  تشهد  والتي  الفنية، 
العربي، وصناعات الفخار والنحت والسجاد والخوص )سعف النخيل(، إضافة 

لركن التصوير الفوتوغرافي.

والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  في  الحي  البث  منصة  وتُقّدم 
من  مميزة  نخبة  فيها  يُشارك  التي  العمل،  ورش  من  سلسلة   ،2022
التعليمي  المحتوى  لُمتابعة  مجانية   فرصًا  للجمهور  يُتيح  كما  الُمتحّدثين، 

والترفيهي الُمقّدم من قبل مئات الُمشاركين.

التي  والتراث  والفروسية  الصيد  ُمحّبي  من  الكبيرة  األعداد  جانب  وإلى 
والناشئة  األطفال  يجتذب  أن  في  الحدث  نجح  سنويًا،  المعرض  يستقطبها 
التراثية  والفعاليات  األنشطة  من  متنوعة  باقة  من  يوفره  ما  خالل  من  أيضًا 

والتعليمية والترفيهية.

تطويره  على  المعرض  إدارة  تحرص  الذي  المدارس،  طلبة  زيارة  برنامج  ويُتيح 
سنويًا، الفرصة للطالبات والطالب من مختلف الفئات الُعمرية فرصة التعرّف 
العربي  والسلوقي  الصقارة  خاص  وبشكل  اإلماراتي،  التراث  ركائز  على 
العروض  ُمشاهدة  إلى  باإلضافة  األسر،  في  والحبارى  الصقور  إكثار  ومشاريع 

الحّية للخيول والكالب البوليسية والطيور الجارحة والرماية التقليدية.

2022(، يتم الترحيب بالمزيد من المعلمين  وفي دورة هذا العام )أبوظبي 
التعليمية  المعرض  وفعاليات  أنشطة  في  يُشاركون  الذين  والطالب 

والترفيهية الهادفة، وفي تعزيز ثقافة اإلبداع والتمّيز واالستدامة.
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البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي  المدير  الهاشمي،  أحمد  سعادة  وقال 
لسنة   )22( رقم  القانون  »وضع  أبوظبي:   – البيئة  هيئة  في  والبحري  البري 
ألنشطة  قانونًيا  إطارًا  أبوظبي  بإمارة  البري  الصيد  تنظيم  بشأن  2005م 
الُعليا لجهود  األهداف  تتوافق مع  بيئية  البري ضمن ضوابط ومعايير  الصيد 
حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما ال يتعارض مع استدامة أعدادها في 
موائلها الطبيعية. ويساهم القانون بحماية الموروث التراثي لرياضة الصيد 
بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد واالستغالل 
األمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير االستدامة 

البيئية«.

إجراء  بشأن   2021 لسنة   )5( رقم  المحلي  القرار  أن  »إلى  الهاشمي  وأشار 
بعض التعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي 
جهود  وتعزيز  البري  الصيد  قطاع  لدعم  الماضي  العام  خالل  صدر  الذي 
بالصقور  الصيد  »رياضة  التقليدي  الصيد  موروث  ترسيخ  على  المحافظة 
-الصقارة«، نص على أن تقوم الهيئة بإصدار اإلذن بالصيد بالطرق التقليدية 
السلطة  تحددها  التي  للصيد  المخصصة  المناطق  خارج  مناطق  في 
المختصة )هيئة البيئة – أبوظبي( مع مراعاة حظر الصيد في مناطق محددة 
والمحميات  الرعوية  المحميات  حدود  داخل  الصيد  منع  تشمل  والتي 

الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة«.

الترخيص شروط وأحكام  القرار نص على أن يتضمن  وأضاف الهاشمي »أن 
الصيد،  ومناطق  ومواسم  له،  المرخص  الصياد  ذلك  في  بما  بالصيد،  اإلذن 
الالزمة  الشروط  من  ذلك  وغير  التقليدية  بالطرق  بصيدها  المرخص  واألنواع 
ولترسيخ  األنواع  على  المحافظة  شأن  في  النافذة  القوانين  أحكام  لتنفيذ 

وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية«.

تُشارك هيئة البيئة - أبوظبي في الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية، حيث يتمحور موضوع مشاركتها هذا العام حول 
خاص  بشكل  تركز  والتي  الصفر«  نحو  »معًا  مؤخراً  أطلقتها  التي  حملتها 
على سياسة المواد البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي تم اإلعالن 
البالستيكية  األكياس  حظر  تنفيذ  خاللها  من  وتّم   2020 عام  في  عنها 

المستخدمة لمرة واحدة على مستوى اإلمارة في بداية يونيو 2022.

 : البيئة  لهيئة  العام  األمين  الظاهري  سالم  شيخة  الدكتورة  سعادة  وقالت 
»تحرص الهيئة على المشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية حيث 
يوفر لنا هذا الحدث السنوي منصة للتواصل مع المجتمع المحلي وتسليط 
الضوء على الجهود التي نبذلها لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في الحفاظ 
على البيئة وحماية التنوع البيولوجي حيث يعتبر المعرض أكبر فعالية من 

نوعها في المنطقة تركز على تعزيز التراث الثقافي«.

وبما أن المعرض يُقام هذا العام تحت شعار »استدامة وتراث.. بروح ُمتجّددة« 
والذي يركز على االستدامة وحماية اإلرث الطبيعي يسعدنا مشاركة جمهورنا 
بأهداف حملة »معًا نحو الصفر« التي أطلقناها مؤخًرا والتي يعتبر الجمهور 
عاماًل رئيسيًا في نجاحها ونحن على ثقة من أن مشاركتهم سيكون لها تأثير 
إيجابي في الحد من استهالك المواد البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة«.

إمارة  في  الرقمي  التحول  مسيرة  لتعزيز  الحكومية  التوجهات  إطار  وفي 
إلصدار  الفورية  الخدمة  تفعيل  عن  أبوظبي   – البيئة  هيئة  أعلنت  أبوظبي، 
خدمات  منظومة  عبر  وذلك  بالصقور(  )الصيد  التقليدي  الصيد  تراخيص 
أبوظبي الحكومية الموحدة »تم« األمر الذي سيسمح للصقارين بالحصول 
زيارة مراكز الخدمة  على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى 

في تجربة فريدة تمتاز بالسهولة والكفاءة.

إلصدار  الفورية  الخدمة  تفعيل  عن  تُعلن  أبوظبي   – البيئة  هيئة 
تراخيص الصيد بالصقور عبر منّصة )تم(



وذكر سعادته أن الهيئة، كونها السلطة المختصة، حددت األنواع المسموح 
صيدها للصقارة المرخصين والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح 
المناخي  التغير  وزارة  لدى  والمسجلة  المرخصة  الصقور  باستخدام  الصيد 
الذي  األمر  ذلك،  طلب  تم  حال  في  تسجيلها  يثبت  ما  تقديم  ويتم  والبيئة 
وبيئية  قانونية  ضوابط  ضمن  التقليدي  الصيد  ممارسة  بضمان  يساهم 

محددة«.

ضرورة  مع  المفتوحة  المناطق  على  يقتصر  التقليدي  الصيد  أن  إلى  ويُشار 
االبتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة مثل المحميات الطبيعية 
 2 عن  تقل  ال  بمسافة  والبترولية  والعسكرية  السكنية  والمناطق  والغابات 
المحددة للصيد  بالفترة  له  المرخص  التزام  الهيئة على ضرورة  كم. وأكدت 
العام  لهذا  الهيئة  حدده  والذي  فقط  واحد  لموسم  له  الصادر  التصريح  في 

2022-2023 من تاريخ 20 أكتوبر 2022 وينتهي في 20 يناير 2023.

ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات 
البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي 
يتم  أن  ويجب  آخر.  شخص  إلى  الصيد  تصريح  نقل  ويمنع  بضرره،  والتسبب 
والجهات  المختصة  للسلطة  وإبرازه  الصيد  ممارسة  أثناء  التصريح  حمل 

المعنية عند الطلب.

2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة  وبناء على القانون رقم )22( لسنة 
بالصقور  للصيد  ترخيص  على  وللحصول  فإنه  التنفيذية  والئحته  أبوظبي 
فإنه يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة اإلمارات العربية 
يكون  وأن  عامًا   18 عن  الترخيص  بطلب  المتقدم  عمر  يقل  أال  المتحدة، 
التغير  لوزارة  التابع  الصقور  بتسجيل  الخاص  النظام  في  مسجال  الصقر 

المناخي والبيئة.

ومع تفعيل الخدمة الفورية سيتمكن الصقارون من التقدم بطلب ترخيص 
اإللكتروني وذلك  أو موقع »تم«  الذكي  البري من خالل تطبيق »تم«  الصيد 
حيث   ،UAE Pass الـ  الرقمية  الهوية  طريق  عن  إليها  الدخول  تسجيل  بعد 
خدمة  ثم  البيئة  على  الحفاظ  خدمات  اختيار  بالطلب  المتقدم  على  يتعين 
واالحكام  الشروط  على  الموافقة  وعند  بالصقر«،  صيد  ترخيص  »إصدار 
عبر  إلكترونًيا  البري  الصيد  رخصة  على  الطلب  مقدم  الصقار  سيحصل 

منظومة »تم«.
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يتواجد  الشارقة،  في  الطبيعية  والمحميات  البيئة  لهيئة  التابع  الشارقة،  سفاري 
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  من  الحالية  النسخة  فعاليات  عبر  بقوة 
والفروسية، ويقول عبداهلل خلفان الغافلي، المسؤول بالهيئة، إن مشاركة هذا 
العام جاءت لتلقي الضوء على سفاري الشارقة باعتباره أكبر سفاري في العالم 
يقع خارج قارة أفريقيا، بمساحة ثمانية كيلو مترات مربعة، وهي مساحة الفتة في 
 9 إلى  السفاري  تقسيم  جرى  وبالفعل  استثنائيًا.  بيئيًا  تميزاً  تتيح  السفاري  عالم 
بيئات، منها أفريقيا، الغابة الشوكية، خليج الدابرا، قرية بوما، قرية زنجبار، الساحل، 

السافانا، كلهاري، وادى النيجر، منطقة نجورو نجورو.

ألف حيوان منها   50 إلى ذلك أوضح الغافلي أّن سفاري الشارقة يضم أكثر من 
120 نوع من الحيوانات التي تعيش في قارة أفريقيا، وهذه المشاركة تستهدف 
الترويج لسفاري الشارقة عبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باعتباره 

أحد أهم الفعاليات المعنية بالتراث والبيئات الطبيعية في المنطقة.

فرصة  للجمهور  يُتاح  بالمعرض  الشارقة  سفاري  جناح  على  الجمهور  توافد  وعبر 
الستكشاف  فريدة  وتجارب  معرفي  ثراء  من  السفاري  يقدمه  ما  على  االطالع 
البيئات الطبيعية بمختلف مكوناتها، حيث زاد عدد الزوار حتى اآلن عن 35 ألف زائر 
منذ انطالق الموسم الحالي قبل عدة أشهر مع افتتاح السفاري مطلع هذا العام، 

األكبر خارج أفريقيا..
سفاري الشارقة.. يصحب الجمهور في رحلة إلى الغابة الشوكية...

في  السفاري  لفعاليات  الترويج  عبر  الفت  بشكل  العدد  هذا  بتزايد  التوقعات  مع 
المشاركات المحلية والدولية المختلفة، بما يسهم أيضًا في إبراز القيم اإلماراتية 
األصيلة المعنية بالحفاظ على البيئة وكافة أشكال الموروث المحلي المتوارث 
فيما  خاصة  العام،  لهذا  المعرض  أهداف  مع  يتماشى  بما  السنين،  مئات  عبر 
والصيد  البيئة  صون  في  دوره   وتعزيز  الثقافي  الموروث  على  بالحفاظ  يتعلق 

المستدام وتقديم التراث المتأصل في قلوب الشعب اإلماراتي.

تواجد  يأتي  هنا  ومن  بها،  بالتعريف  دومًا  نفخر  وعاداتنا،  »قيمنا  الغافلي  وأضاف 
أبناء اإلمارات في فعاليات المعرض للعمل على زيادة نجاحاته والوصول بها إلى 
آفاق بعيدة، ألنه مهما تنوعت المشاركات الدولية في معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية إال أّن اعتزازنا بموروثنا وماضينا يمثل التاج الذي يُزيّن رؤوسنا.
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التراث اإلماراتي هو األيقونة المميزة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
للتراث  زايد  متحف  استقطب  هنا  ومن  عامًا،  عشرين  قبل  فعالياته  انطالق  منذ 
من  واسعة  قطاعات  والسواحل،  المنشآت  حماية  جهاز  جناح  ضمن  البحري،  
إن  للمتحف،  اإلعالمي  المسؤول  البلوشي  خلفان  عبداهلل  ويقول  الجمهور. 
فكرة  الجمهور  إعطاء  تستهدف  المعرض  من  الحالية  النسخة  في  المشاركة 
بتواجد عدد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  البحري في دولة  التراث  عامة وشاملة عن 
من العاملين في المهن الحرفية التراثية التي عرفها أهل المناطق الساحلية في 

اإلمارات منذ أزمنة بعيدة.

بمختلف  األسماك  وصيد  اللؤلؤ  عن  الغوص  لمراكب  نماذج  المتحف  يتضمن 
أحجامها ومسمياتها وصناعات الليخ وشباك الصيد، وذلك لتعريف الزوار بمراكب 
والصيد  الغوص  في  واستخداماتها  الماضي  في  تُصنع  كانت  وكيف  الصيد 
ونماذج  تراثية،  فنية  ولوحات  اللؤلؤ،  صيد  معدات  وكذلك  الرياضية،  والسباقات 
الحضور  يتعرف  حتى  كذلك،  والممنوعة  والحديثة،  القديمة  الصيد  شباك  من 
التاريخ،  عبر  اإلمارات  في  استخدمت  التي  الصيد  شباك  واشكال  الصيد  بأنواع 
والتي تستخدم حاليا حتى يعرفون الفارق ين الماضي والحاضر، والممنوع حتى 

يتم تجنبه للراغبين في خوض تجربة الصيد عبر السواحل اإلماراتية.

ولفت البلوشي إلى أن متحف زايد للتراث البحري يجري تقديمه إلى الجمهور عبر 
اإلمارات  أهل  يقول  وكما  البحرية،  الحرف  أهل  من  السن  كبار  تضم  مجالس 
فقط،  للعرض  وليست  والتثقيف  للتوعية  هي  والمدارس  مدارس«،  :«المجالس 

وهو ما نقوم به بشكل عملي عبر متحفنا المميز.

متحف زايد للتراث البحري.. أيقونة إماراتية في المعرض.

النوخذة صالح أحمد حمبلو الشحي، إن دورنا هو توعية األجيال  من جهته،  قال 
الجديدة بحياة أهل البحر في اإلمارات وكيف كانوا يعيشون في الماضي والحرف 
من  لهم  جوانب  وكشف  السنين،  مئات  عبر  حياتهم  في  عليها  اعتمدوا  التي 
حياتنا قبل مشاهد النهضة والتطور التي جعلت اإلمارات واحدة من الدول التي 
يسعى الجميع إلى العيش والعمل فيها، وبالتالي نعرف حجم الجهد الذي بذاله 
المرحلة  هذه  إلى  وصلنا  حتى  للدولة  المؤسسين  واآلباء  اهلل  رحمه  زايد  الوالد 
جانب  إلى  والمقيم  الزائر  يعرف  وبالتالي  المريخ،  إلى  فيها  وصلنا  التي  الحالية 
األجيال الجديدة الصور المختلفة للتراث اإلماراتي من هجن وبر وبحر وزراعة، وهو 
البحرية ألكثر  بالمهن  الذين عملوا  السن  به كأحد كبار  بالقيام  الذي يفخر  الدور 

من 60 عامًا حيث بدأ الذهاب إلى الرحالت البحرية في منتصف القرن الماضي.



UNIQUE 
MASTERPIECEMASTERPIECE



العدد الثاني 
 27 سبتمبر 2022

الكالب  توفير  في  المتخصصة  الشركة  العالمية«،  ناين  »كاي  أكاديمية  تُشارك 
العاملة والتي تتخذ من أبوظبي مقرّاً لها، في معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية. وتتخصص األكاديمية في توفير ساللة من الكالب المدربة والقادرة 
المتفجرات والمخدرات، باإلضافة إلى كالب بوليسية  أماكن إخفاء  على كشف 
القانون  تطبيق  وجهات  الحكومية،  المؤسسات  عمل  تناسب  متعددة  ألغراض 
أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء  مختلف  في  الخاصة  والمؤسسات 
وتستعرض الشركة خالل مشاركتها في المعرض خدماتها المبتكرة ومنتجاتها 

المتعددة فضاًل عن تقديم عروض توضيحية لكيفية تدريب الكالب العاملة.

ناين  كاي  أكاديمية  في  العمليات  مديرة  أرنيرتس،  ليزبيث  الدكتورة  وأعربت 
التزام الشركة بتوفير  العالمية، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، مؤكده 
الدولية.  األمان  معايير  أعلى  وفق  المدربة  البوليسية  الكالب  من  خاصة  وحدات 
المعرض ستسهم بال شك في  ناين« في  بأن مشاركة »كاي  وعبرت عن ثقتها 
المتخصصة  المراكز  أفضل  كأحد  بسمعتها  واالرتقاء  الشركة  حضور  تعزيز 

وأكثرها ثقة في تدريب وترخيص الكالب البوليسية.

االرتقاء  نحو  المستمرة  جهودها  إطار  في  تأتي  الشركة  مشاركة  أن  وأضافت 
بأعمال »كاي ناين« العالمية وبناء عالقات مستدامة مع عمالئها، باإلضافة الى 
الترويج لخدمات الشركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وعامة الناس. 

ونوهت بأن المعرض يوفر منصة هامة لتسليط الضوء على خدمات األكاديمية 
العالمية واستعراض مهارات المدربين وميزات الكالب البوليسية التي توفرها.

أن  العالمية«،  ناين  »كاي  في  المشاريع  مدير  مالي،  جاي  السيد  أكد  جانبه،  من 
الشركة تمضي قدمًا بأعمالها تماشيًا مع رؤية اإلمارات واألجندة الوطنية 2021 
لذلك  أمانًا،  العالم  دول  أكثر  كإحدى  اإلمارات  مكانة  ترسيخ  الى  تهدف  والتي 

نسعى دومًا الى تطوير وتقديم خدمات بالشكل الذي يدعم توجهات الدولة.

أساليبها  استعراض  إلى  المعرض  في  مشاركتها  خالل  من  الشركة  وتهدف 
األمني  والمسح  والمتفجرات  المخدرات  عن  الكشف  في  الفعالة  االستراتيجية 
لضمان سالمة المؤسسات والموظفين في جميع بيئات العمل. ويمكن لزوار 
المعرض والمشاركين زيارة منصة الشركة واالطالع على خدماتها التي تعرضها 

للجمهور.

»كاي ناين العالمية« تُشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية



تُنّظم جمعية اإلمارات للخيول العربية عدداً من الفعاليات المهمة خالل معرض 
محاضرات  الفعاليات  وتشمل   .2022 والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي 
تثقيفية في مختلف المجاالت المتعلقة بالخيول العربية األصيلة، باإلضافة الى 
عروض للطلق الحر مع عارضين بالزي الوطني اإلماراتي، ومزاد للخيل العربية فئة 

سباقات السرعة، وغيرها من الفعاليات.

وتطوير  لترقية  الجمعية  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في  المشاركة  هذه  وتأتي 
الفعاليات واألنشطة المتعلقة بالخيل العربية، واتاحة الفرصة للمالك والمربين 

لمواكبة المعايير الدولية وزيادة معرفتهم وإلمامهم بهذا النشاط.

المواد  من  العديد  على  الجمعية  جناح  يحتوي  والعروض  المحاضرات  وبجانب 
ومربي  لمالك  الجمعية  تقدمها  التي  والخدمات  العربية،  بالخيول  التعريفية 
للمالك  ركن  تخصيص  وسيتم  وخارجها،  اإلمارات  دولة  في  العربية  الخيل 
الخيل  جمال  بطوالت  خالل  بها  فازوا  التي  والدروع  الجوائز  لعرض  المواطنين 
من  المشاركين  من  عدد  يعرض  حيث  السروج«  »ركن  إلى  باإلضافة  العربية، 

اإلمارات،والمملكة المغربية، وسوريا، وسلطنة عمان، أعمالهم.

تسجيل  وقواعد  معايير  حول  تثقيفية  بمحاضرة  االثنين  يوم  فعاليات  وبدأت 
في  التسجيل  خدمات  آلية  عن  ومحاضرة  بابكر،  هيثم  للدكتور  العربية،  الخيول 
جمعية اإلمارات للخيول العربية قّدمتها لولوة المنصوري. إضافة لعرض الطلق 
الحارثي،  حامد  اإلماراتي  العارض  مع  الوطني  بالزي  العربية  الخيل  لَجمال  الحر 

ومحاضرة عن الخيل العربية الصحراوية لمحمد المطروشي.

بالزي  العربية  للخيل  الحر  للطلق  عرضًا  المعرض  من  الثالث  اليوم  ويشهد 
الوطني مع العارض اإلماراتي محمد عبد الجبار آل علي. أما صباح الجمعة رابع أيام 
سباقات  لخيول  المخصص  المزاد  خيول  معاينة  إجراءات  فيشهد  المعرض 

الحمل  فترة  خالل  للخيول  الغذائي  النظام  بعنوان  تثقيفية  ومحاضرة  السرعة، 
تقدمها الدكتورة تارشا آن والش. وتختتم فعاليات الجمعية بعرض ثالث للطلق 
الحر للخيول العربية األصيلة بالزي الوطني مع العارض اإلماراتي أحمد اليماحي، 

يوم األحد الثاني من أكتوبر المقبل.

أن  العربية  للخيول  اإلمارات  لجمعية  العام  المدير  الحربي  أحمد  محمد  وأكد 
زايد آل نهيان  مشاركة الجمعية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن 
الجمعية،  إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة،  ديوان  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
لرفع  وتهدف  الجمعية،  رئيس  نائب  نهيان  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ  من  وبمتابعة 

قدرات وتثقيف المالك والمربين.

التواجد  وأشار إلى أن عالقة الجمعية بالمعرض قديمة، حيث تحرص دائما على 
من  العديد  على  تشتمل  النسخة  هذه  في  المشاركة  وأن  انطالقته،  منذ  فيه 
المحاضرات التثقيفية بهدف تأهيل ورفع قدرات المالك والمربين وتثقيفهم في 

مجال الخيل العربية.

تطوير  في  المساهمة  شأنه  من  ما  كل  توفير  على  تحرص  الجمعية  أن  وأوضح 
وترقية بطوالت جمال الخيل العربية من جميع النواحي الفنية، المتعلقة بكافة 

اجراءات المشاركة والتسجيل، باإلضافة الى صحة ورفاهية الخيل.

وأضاف أن هذه النسخة شهدت إضافة فقرات جديدة وهي عروض الخيل بواسطة 
العارضين المواطنين بالزي اإلماراتي، وكذلك تخصيص مساحة للمالك لعرض 
الجمعية تهدف من خالل المعرض ترجمة  الحربي حديثه بان  إنجازاتهم. واختتم 
الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة الخيل العربية األصيلة واهتمامها 

بحفظ هذا التراث العربي األصيل، وتعريف العالم بقيمة وأهمية الخيل العربية.

فعاليات مميزة لجمعية اإلمارات للخيول العربية
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عرضت شركة »تمرين اإلماراتية« المتخصصة في صناعة سكاكين الصيد سكين 
»خنجر الصقر« من تصميم المصمم الفرنسي بيير ريفردي المتخصص بصناعة 
 2004 السكاكين الفنية، والحاصل على تكريم من وزارة الثقافة الفرنسية في 

لمهارته الحرفية.

تم  السكين  أّن  اإلماراتية  تمرين  لشركة  التنفيذي  المدير  األميري،  محمد  وأوضح 
طلب تصميمها من قبل الفنان الفرنسي منذ أربع سنوات، وخالل هذه الدورة من 
أشهر،  خمسة  إنجازها  استغرق  التي  القطعة  عرض  تّم  للصيد  أبوظبي  معرض 
باستخدام التقنيات القديمة للصلب الدمشقي، وذخيرة من األرابيسك المعدني 
الذي يحرك شفراته، وتّم نحت الصقور والنجوم على جوهر السكين، بمستوى 
دقة عالي. وأشار إلى أن مقبض السكين صنع من مواد ثمينة، مثل عاج الماموث، 

مع تركيبات مسبوكة فضية منحوتة يدوًيا.

وأكد األميري أن السكين هي نسخة واحدة، لذلك فإّن اقتنائها يُعّد فرصة لهواة 
الصيد ألنها تعتبر بمثابة تحفة فنية. وبمناسبة مشاركة »تمرين« في الدورة الـ 20 
من معرض أبوظبي للصيد، أعلن األميري عن إطالق نماذج جديدة من سكاكين 
الصيد من تصميم شركة »تمرين« مصنوعة من أجود أنواع المعادن، وتتناسب 

مع هواة الصيد ورحالت البر، وبما يتناسب مع السوق المحلية في اإلمارات.

تمرين اإلماراتية تعرض سكين صيد بقيمة 150 ألف درهم

ولذلك  الصيد،  معرض  في  »تمرين«  لـ  عشر  الخامسة  المشاركة  هذه  وتُعتبر 
تعليمية  منافع  تقديم  على  وتحرص  مميزة،  منتجات  بإطالق  تحتفي  فالشركة 
لزوار المعرض لالطالع على مختلف الخطوات في صناعة السكاكين، وذلك عبر 

عرض مباشر لكيفية صناعة السكاكين وشرح توضيحي.

والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  في  المشاركة  أهمية  األميري  وأكد 
ومحترفي  األسلحة  وشركات  والفروسية  الصيد  ومعدات  شركات  يمنح  الذي 
ضمن  واحد  سقف  تحت  االلتقاء  فرصة  الجمهور  من  والفروسية  الصيد  وهواة 
بمسافات  الجسدي  للتباعد  مناسبة  لتكون  تصميمها  تم  وأركان  متميزة  أجنحة 
كافية بين الزوار، حفاظًا على صحة وسالمة الجميع، متوقعين أن يشهد المعرض 
في  بها  تميز  التي  نجاحاته  إلى  تضاف  نجاحات  يحقق  وأن  كبيراً،  جماهيريًا  إقبااًل 

كافة دوراته السابقة.
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مصنع »كشته« للوازم الصيد والرحالت من دولة الكويت الشقيقة، له مشاركة 
متميزة ضمن فعاليات المعرض حيث تتوافد على الجناح الخاص به أعداد الفتة 
من الجمهور. ويقول شبيب العجمي، المسؤول عن الجناح، إّن المصنع من أوائل 
 2003 عام  األولى  دورته  إطالق  منذ  والفروسية  الصيد  معرض  في  الُمشاركين 

وبمشاركة سنوية، ويُقّدم للجمهور حزمة واسعة من أدوات الصيد ورحالت البر

عشاق  برفقة  نقلها  يسهل  والتي  الصحراوية  بالبيئة  المعنية  األدوات  تلك  ومن 
الطعام  وأواني  والمفروشات  الخيام  وتجهيزات  المطبخ  أجهزة  البرية،  الحياة 
في  المستخدمة  البسيطة  األدوات  وكذلك  واألغطية.  والقهوة  الشاي  وصنع 

عمليات الصيد والقنص.

البر  برحالت  المهتمة  الفئات  تتناسب مع  المنتجات بأسعار مختلفة  وتُقّدم هذه 
ومن  العربي.  الخليج  ومنطقة  اإلمارات  في  المحلي  الموروث  من  جزءاً  باعتبارها 
السيارات  بعض  في  المبيت  تناسب  التي  المفروشات  كذلك  المعروضات 
الواسعة، ونماذج من دورات المياه الصحراوية المتنقلة، وأجهزة وأدوات المطبخ، 

وأجهزة الطهي باالعتماد على الفحم، ومولدات الكهرباء النقالة.

وأوضح العجمي، أّن المشاركة في هذه الحدث تُعتبر إضافة للعاملين في عالم 
الصيد والفروسية بما يضّمه من مئات العارضين من مختلف دول العالم الذين 
كعادتها  أبوظبي  أّن  كما  المختلفة،  بأشكاله  بالصيد  االهتمام  في  يتشاركون 
للجميع  الضيافة  وحسن  الراقي  التنظيم  عبر  بضيوفها  االحتفاء  في  تقصر  لم 
سواء من الجمهور أو العارضين، والجميع يشعر باالمتنان إلى ما قّدمته أبوظبي 
والفعاليات  األحداث  من  وغيرها  الفعالية  هذه  عبر  والفروسية  الصيد  لهواة 
منذ  صورة  أبهى  في  تقديمها  على  اإلماراتية  العاصمة  درجت  التي  المدهشة 
سنوات عديدة، مؤكدة مكانتها منارة ثقافية وفكرية في المنطقة ومظلة تضم 
يزورونها  أو  أرضها  على  يعيشون  ممن  سواء  المختلفة  والبلدان  الثقافات  أبناء 
لالستمتاع بهذا الزخم الثقافي والتراثي الفريد الذي ال تُخطئه العين في معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته العشرين.

سعادته  عن  القابضة«،  »كيو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  عودة،  فؤاد  ماجد  أعرب 
بمشاركة كيو للعقارات في المعرض الدولي للصيد والفروسية، قائًلا: »تعكس 
كيو للعقارات القيم النبيلة لشعار المعرض الذي يحمل عنوان »استدامة وتراث... 
بروح متجددة« ألنه يتماشى مع هدفنا وهو بناء وتطوير مشاريع عقارية تجمع ما 
بين التصاميم المبتكرة والمستدامة؛ بحيث تتماشى مع أجندة اإلمارات العربية 

المتحدة لبناء مستقبل مستدام«. 

وأكد عودة أيضًا عن دعم الشركة للمعرض لما له من دور كبير في الحفاظ على 
تراث اإلمارات وحضارتها وتاريخها األصيل، وفي نفس الوقت التطلع للمستقبل 

وما يحمله في طياته من ابتكار مستمر.

وأضاف: »تجتمع كيو للعقارات مع المعرض الدولي للصيد والفروسية في عنصر 
أنحاء  جميع  ومن  الحياة  مناحي  مختلف  من  أشخاصًا  يجمعان  حيث  مشترك؛ 

العالم في فرص فريدة تعزز األهداف البيئية والتراثية المشتركة«.

حزمة  للجمهور  يُقّدم   .... كشته 
واسعة من أدوات الصيد ورحالت 

البر

شركة »كيو« للعقارات، الراعي 
الفّضي للمعرض



معرض أبوظبي للصيد وجهة مثالية لُعّشاق التخييم وأنشطة 
الهواء الطلق

وإقليمية  محلية  ُمشاركة  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  يشهد 
القطاعات  أجمل  من  يُعتبر  الذي  والتخييم«  الصيد  »ُمعّدات  قطاع  في  واسعة 
هواة  من  الفتًا  جماهيريًا  إقبااًل  ويشهد  عام،  كل  الحدث  ُعّشاق  ينتظرها  التي 
متعة  لعيش  نوعها  من  فريدة  بمغامرة  ليحظوا  والتراث  البر  ورحالت  التخييم 
الخيارات  كّل  استكشاف  عبر  ُقرب،  عن  بالطبيعة  واالستمتاع  والتخييم  الصيد 

الُمتاحة والحصول على ُمستلزماتهم لرحالت ال تُنسى.

الرحالت،  لهواة  الُمباشر  البيع  عبر  المعرض  في  الُمشاركة  الشركات  وتُقّدم 
وبأسعار باتت في متناول الجميع، مجموعة متنوعة من الُمستلزمات األساسية 
الرحالت  ومستلزمات  أدوات  كافة  ذلك  في  بما  الخارجية،  بالمغامرات  للقيام 
صناديق  وكذلك  الدافئة،  والسترات  النوم  وأكياس  أنواعها  بمختلف  كالخيم 
والشواء  الطهي  أدوات  األساسية،  الشخصية  لألدوات  حقائب  األطعمة،  حفظ 
من  والتخلص  التنظيف  ُمعّدات  المحمولة،  والكراسي  الطاوالت  الخارجية، 

النفايات، وأدوات اإلسعافات األولية، وغيرها الكثير.

الُمعّدات  الصحراوية،  والسفاري  الصيد  سيارات  للكرافانات،  باإلضافة  وذلك 
والتقنيات واإلكسسوارات الالزمة لتسهيل التخييم. وتستقطب أجنحة المركبات 
التي تُستخدم في التخييم ورحالت السفاري، جانبًا كبيراً من اهتمام الزوار، الذين 
العارضة من منتجات جديدة من  الشركات  تُقّدمه  يحرصون على استكشاف ما 

سيارات دفع رباعي و»كرافانات« متنقلة، وكافة ُملحقات السيارات.

ويشهد قطاع »ُمعّدات الصيد والتخييم« إقبااًل واسعًا من قبل الشركات المختّصة 
حرصت  حيث  والتخييم،  والشاطئية  البرية  الرحالت  مستلزمات  وتوفير  بتصنيع 
وتجهيز  منّصاتها  مساحات  في  التوّسع  على  العام  هذا  الشركات  من  العديد 
والخدمات  السابقة  الدورة  حققته  الذي  الكبير  النجاح  بعد  وابتكاراتها  منتجاتها 
والزوار لتعزيز  العام للعارضين  المعرض هذا  يُقّدمها  التي  المميزة  والتسهيالت 

خدمات البيع المباشر أثناء الحدث.

ويزور المعرض اآلالف من ُعّشاق رحالت السفاري والصيد وممارسة أنشطة الهواء 
متعة  لتجربة  واالستعداد  مختلفة  بيئات  في  البرية  الحياة  على  للتعرّف  الطلق، 
من  ُمستلزماتهم  كافة  على  الحصول  عبر  وذلك  والتخييم،  والتحّدي  المغامرة 
والسفاري«،  الصيد  »رحالت  قطاعات  في  الُمشاركة  والدولية  المحلية  الشركات 

»ُمعّدات الصيد والتخييم«، و«مركبات وُمعّدات الترفيه في الهواء الطلق«.

ويُتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لزّواره، ُمنتجات جديدة وخيارات 
قطاع  عبر  البر،  رحالت  وفي  الرملية  الكثبان  فوق  واإلثارة  المتعة  لتجربة  واسعة 
أنواع  وأفضل  أحدث  تتوفر  حيث  الطلق«،  الهواء  في  الترفيه  ومعدات  »مركبات 
وأشهر  أهم  من  الساحرة  الصحراء  لرحالت  المخصصة  والمركبات  الدراجات 
السيارات  تعديل  شركات  من  للعديد  إضافة  وذلك  العالمية،  التجارية  العالمات 
المعرض  القطاع. كذلك تتوفر في  الواسعة، تحت سقف واحد في  الخبرة  ذات 
ATV / ،سيارات الدفع الرباعي، الدراجات ، RVs أحدث مقطورات التخييم، سيارات

UTV، اإلكسسوارات ولوازم الطرق الوعرة ورياضات الهواء الطلق، وغيرها الكثير 
من الُمستلزمات األساسية في الصيد والتخييم.
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تُمارس الصقارة في مختلف أنحاء العالم منذ آالف السنين، وقد بقيت أساليبها 
امتّد  التكنولوجيا  تطّور  لكّن  نسبيًا،  قريب  وقت  حتى  حالها  على  ووسائلها 
التطورات  بعض  سّهلت  حيث  األصيل،  األجداد  موروث  ممارسة  تعزيز  ليشمل 
التي طرأت على الصقارة الكثير من األمور على الصقارين، واألهم من ذلك على 
الطيور التي يستخدمونها إذ قللت من احتمال تعرّضها للخطر أو فقدانها، لكّن 
حرصه  يواصل  أن  ينبغي  الذي  للصقار  الرئيس  الدور  بالطبع  يُلغي  ال  ذلك  كل 
على تدريب طائره وأال يُهمل مسألة ضبط وزنه، بينما برزت الحاجة إلى مقاييس 
ُمسابقات  في  األولى  المراكز  وحصد  للتنافس  تطوراً  أكثر  وتقنيات  أدق  سرعة 

الصيد بالصقور التي شهدت تطوراً ملحوظًا هي األخرى، وزاد عددها.

ذات  والعروض  واألنشطة  ُمستلزماتها،  وابتكار  وصناعة  الصقارة  قطاع  ويُضفي 
باعتباره  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  على  بالغة  أهمية  الصلة، 

إحدى أبرز القطاعات والفعاليات التي ينتظرها ُعّشاق الحدث في كل عام.

ويُعزّز الحدث األضخم من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا، من ريادة دولة اإلمارات 
على مستوى العالم في تطوير رياضة الصيد بالصقور والحفاظ على استمراريتها 
حرصها  مع  انتشارها،  رقعة  وتوسيع  إنساني،  كتراث  جيل  بعد  جياًل  وتوارثها 

الُمتنامي على تعزيز الصيد الُمستدام وصون األنواع.

حضور  على  العمرية،  والفئات  الجنسيات  مختلف  من  المعرض  جمهور  واعتاد 
التي  والمعدات  المنتجات  أحدث  تستقطبهم  حيث  سنوي،  بشكل  فعالياته 
تواكب تطورات عالم الصيد بالصقور وكل ما هو جديد فيه، حيث يمتزج التراث 

بنكهة التقنية التي تّم تسخيرها في خدمة الصّقارين.

ورعايتها،  وتدريبها  بتكاثرها  والُمختصين  الصقور  ُمربّي  من  كبير  عدد  ويحرص 
في  التواجد  على  وُمستلزماتها،  الصقارة  أدوات  وُمبتكري  لُمصّنعي  إضافة 
للتشاور  وُملتقى  العالم  لصقاري  فريدة  وجهة  أصبح  الذي  الحدث  هذا  فعاليات 

وتبادل الخبرات حول عالم الصقارة.

كما اعتاد جمهور المعرض، أفراداً وعائالت، على حضور فعالياته بشكل سنوي، 
للصقور،  المخصصة  والمنّصات  الفلكلورية  الصقارة  عروض  تستقطبه  حيث 
والمسابقات التراثية الشيقة، وفي ُمقّدمتها مسابقة أجمل صقور العالم، ومزاد 
الصقور الُمكاثرة في األسر، ومسابقة أفضل اختراع في مجال الصقارة، فضاًل عن 

إطالق مسابقة أجمل برقع للصقور هذا العام.

المتعلقة  التقنيات  أحدث  تُقّدم  ودولية  إقليمية  شركات  المعرض  في  وتتواجد 
بصحة  الُمهتمة  للشركات  إضافة  والحديثة،  القديمة  وُمستلزماتها  بالصقارة 

الطيور وعالجها وأدويتها.

كما ويتعرّف زوار المعرض على برنامج إطالق الصقور في البرية، والذي يُعتبر من 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  وأرساها  أسسها  التي  العريقة  التقاليد 
نهيان طيب اهلل ثراه، في مجال حماية الكائنات، وما زال مستمراً بنجاح منذ العام 
الحر  2150 صقراً من نوعي  البرنامج من إطالق ما يزيد عن  1995، حيث تمّكن 

والشاهين، مما أتاح لها التكاثر في مواطنها األصلية وزيادة أعدادها.

وتُعتبر أجهزة التتبع عن بُعد، التي بات يستخدمها كل صقار، من أهم التطورات 
الحديثة في الصقارة، وتُساهم كثيراً في استعادة الطيور إذا ما فقدت، حيث تدل 
بوساطة  الطرائد  لصيد  مقناص  برحلة  يقوم  عندما  طائره  مكان  على  الصقار 
الصقور فوق مساحات شاسعة، حيث يمكن أن يختفي الصقر عن ناظري صاحبه 

في غضون ثواٍن.

الالسلكية،  والطائرات  الورقية،  الطائرات  بوساطة  الصقور  تدريب  ويُعتبر  كما 
»التلواح«،  غرار  على   – الُمفّضلة  الصقارين  طريدة   - الحبارى  طائر  وُمجّسمات 
وسيلة ذات كفاءة عالية للحصول على طيور مدربة على التحليق إلى مستويات 

شاهقة.

التقليدية  الصقارة  أدوات  لجمهوره  يُقّدم   )2022 )أبوظبي 
الحديثة وتطّوراتها 



التي  الحديثة،  األربطة  الصقارة،  عالم  في  الُمفيدة  التطورات  أهم  إحدى  ومن 
أنقذت رغم بساطتها عدداً ال يُحصى من الصقور من براثن الموت البطيء، حيث 
حّلت أربطة التحليق الخالية من الشقوق مكان األربطة التقليدية، وهو ما قّلل من 

خطر تعلق الطائر بأي شيء قد يُعيقه أثناء تحليقه.

أيضًا يُعتبر التارتان )العشب الصناعي( نعمة أخرى للصقارين، فقد أنقذت األوكار 
خفضت  الحقيقة  وفي  الصقور،  من  الكثير  أقدام  بالتارتان  المغطاة  الحديثة 
الصقور  أقدام  في  اإلصابات  وقوع  من  وتطهيرها  تنظيفها  يمكن  التي  األوكار 

بنسبة كبيرة.

لكّن البرقع، على سبيل المثال، ما زال يُعتبر أداة حيوية في تدريب الصقور على 
الصقر  رأس  على  الصقار  يضعه  غطاء  وهو  اليوم،  ولغاية  القدم  ّمنذ  الصيد 
بأكمله )يمنعه به عن الرؤية( وبه فتحة صغيرة يخرج منها منقاره، ويُصنع عادة من 

الجلد اللين وقد يتخذ أشكااًل وألوانًا مختلفة.

لئال  وكذلك  حاجة،  لغير  صقاره  يد  عن  يثب  ال  كي  للصقر  ضروريًا  البرقع  ويُعتبر 
البرقع  أّن  كما  عزيمته،  وتضعف  قواه  فتخور  األوان  قبل  الطريدة  على  ينطلق 

يُساعد الصقر على الراحة بحجبه األشعة والضوء عن عينيه.

عن  العام،  لهذا  دورته  في  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  وأعلن 
أجمل  الختيار  تهدف  تاريخه،  في  األولى  للمرّة  نوعها  من  فريدة  ُمسابقة  إطالق 
والُمبدعين  الحرفيين  وتشجيع  دعم  في  يُساهم  بما  للصقور،  برقع  وأفضل 
يُمّثله  لما  وذلك  الصقارة،  وُمعّدات  أدوات  صناعة  في  الُمتخّصصة  والشركات 

برقع الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة.

وهي  درهم،  ألف    720 بسعر  صيد  بندقية  اإليطالية،  »فاوستي«  شركة  عرضت 
األولى والوحيدة في العالم التي تحمل هذا التصميم.

وأكدت جيوفانا فاوستي أنهم معنيين بالمشاركة في المعرض في كافة دوراته، 
وقالت  العربي.  الخليج  ودول  اإلمارات  من  الصيد  لهواة  بالنسبة  الحدث  ألهمية 
للعام  مشاركتهم  وتمتاز  ومميزة،  جديدة  بقطع  نأتي  أن  عام  كل  في  »نحاول 
الحالي بعرض بندقية منحوت عليها بالذهب والفضة رسومات نابعة من التراث 

اإلماراتي، وتمتاز بخفة وزنها«.

وتسحر »فاوستي« ُمقتني ابتكاراتها في مجال أسلحة الصيد، بلمساتها الجميلة، 
الماضي  بين  تصاميمها  في  تمزج  حديثة  ببنادق  البعيد  التاريخ  إلى  وتأخذهم 
والحاضر والمستقبل، وهي مصنوعة من خشب الجوز المختار وفق درجات عالية 
ونظام  تلقائي  قاذف  على  وتحتوي  قيراطا،   24 عيار  بالذهب  ومطعمة  الجودة 

أقفال قابلة للفك باليد.

واعتاد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ دورته األولى عام 2003، 
مشاركة شركة »فاوستي«، التي تُعّد من أعرق الشركات المتخصصة في مجال 
إضافة  للصيد،  والمخصصة  بمخزن  المجهزة  والبنادق  الخرطوش  بنادق  تصنيع 

إلى بنادق التصويب والرماية. 

وتأسست الشركة التي تُعرف بأنها من أمهر ُمصّنعي أسلحة الصيد في إيطاليا، 
1948، من قبل كافايير ستيفانو فاوستي، وتُشرف اليوم على إدارتها بناته  عام 
الثالث: إيلينا، وجيوفانا، وباربرا، اللواتي واصلن مسيرة التمّيز بنقوش توّشح كل 

قطعة، وممهورة بتوقيع خيرة الفنانين اإليطاليين. 

وتسحر »فاوستي« ُمقتني ابتكاراتها في مجال أسلحة الصيد، بلمساتها الجميلة، 
الماضي  بين  تصاميمها  في  تمزج  حديثة  ببنادق  البعيد  التاريخ  إلى  وتأخذهم 

والحاضر والمستقبل، وتُشعر زبائنها بالفعل أنها مصممة خصيصا لهم.

صيد  ببنادق  تُشارك  فاوستي 
ُصنعت خصيصًا للمعرض
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اإلقليمي  الصعيدين  على  اإلمارات،  صقاري  نادي  نجح  عامًا،   21 مدى  على 
إنساني  وفّن  كتراث  بالصقور  الصيد  رياضة  بقيمة  الوعي  زيادة  في  والدولي، 
أعضائه  وتعريف  وخارجها،  اإلمارات  دولة  داخل  في  الصقارين  بين  يجمع  ُمشترك 
بأساليب الصيد الُمستدام وأخالقيات الصقارة من أجل االرتقاء بها. فكانت حماية 
مشاريعه  في  للنادي  أساسًيا  دافًعا  اإلمارات  لدولة  األصيل  الموروث  وتنمية 

وفعالياته.

ويُنّظم النادي هذه األيّام الدورة 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 
منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
الظفرة رئيس نادي صقاري اإلمارات، خالل الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت شعار »استدامة وتراث.. بروٍح 

ُمتجّددة«.

واالتحاد  اليونسكو،  منظمة  مع  بالتعاون  اإلمارات،  صقاري  نادي  ويُشارك  كما 
المؤتمر  تنظيم  في  الجارحة،  الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي 
والشعوب  المحلية  الُمجتمعات  دور  »أهمية  عنوان  تحت  للمعرض  الُمصاحب 
الحياة  على  والحفاظ  المادي  غير  الثقافي  التراث  بين  الصلة  تعزيز  في  األصلية 

البرية«، وذلك خالل فعاليات الدورة القادمة من معرض أبوظبي للصيد.

وبهذه المناسبة، أكد معالي ماجد علي المنصوري األمين العام لنادي صقاري 
 ،)IAF(  اإلمارات، رئيس االتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة
أّن جهود أبوظبي في صون الصقارة كتراث إنساني بدأت منذ ما يزيد عن أربعة 
الصقارة  على  للحفاظ  دولي  مؤتمر  أول  تنظيم  تّم   1976 العام  ففي  عقود، 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  المغفور  من  ورعاية  بتوجيهات 
طّيب اهلل ثراه، الذي ال زال الصقارون في كّل مكان يتمّسكون بالحب والوفاء له، 
ُمثّمنين دوره المحوري في االرتقاء بالصقارة إلى فن تراثي إنساني أصيل، وازدياد 

رقعة ُممارستها بشكل مشروع وتعزيز الصيد الُمستدام.

الدولة  مكانة  من  لُتعزّز  الالحقة،  السنوات  مدى  على  الجهود  هذه  وتبلورت 
وريادتها في مجال صون التراث الثقافي وتطبيق الصيد الُمستدام، وهو ما أثمر 

2001 من أجل نشر الوعي حول  عن تأسيس نادي صقاري اإلمارات في سبتمبر 
الُمستدام،  الصيد  أساليب  وتطوير  األصيلة،  وتقاليدها  الصقارة  أخالقيات 
والمحافظة على الصيد بالصقور كتراث عربي أصيل وإرث تاريخي نفخر به بكّل 

خصائصه ومّيزاته.

وتوّجه معاليه بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
أنشطة  لكافة  الالمحدود  سموه  لدعم  اهلل،  حفظه  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان 
وفعاليات النادي وتعزيز جهود استراتيجية صون رياضات اآلباء واألجداد، ولسمو 
نادي  رئيس  الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 
صقاري اإلمارات، لُمتابعته الدائمة التي كان لها الفضل في كل ما حققه النادي 

من إنجازات محلية وإقليمية وعالمية في مجال الصيد الُمستدام.

الصّيد  اإلنجازات في مجال  الكثير من  اإلمارات  نادي صقاري  وُمنذ تأسيسه، حقق 
الُمستدام محليًا وعالميًا، وفي ُمقّدمتها تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية ُمنذ العام 2003، والذي يُعتبر أهم وأضخم حدث من نوعه في الشرق 

األوسط وإفريقيا، واألكثر حضوراً جماهيريًا على مستوى العالم.

الجهات  بالتعاون مع سائر  النادي في تحقيقها،  التي شارك  اإلنجازات  ومن أهم 
كتراث  الصقارة  تسجيل  عن  اليونسكو  منظمة  إعالن  الدولة،  في  المعنية 
إنساني حي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في العام 
ِ 11 دولة عربية وأجنبية كانت  2010. ويعود الفضل في ذلك للجهود المشتركة لـ
دولة اإلمارات في طليعتها وقيادتها، فيما تزايد عدد الدول الُمشاركة في عملية 
ملف  أكبر  في  اليوم  دولة   24 إلى  ليصل  الماضية،  السنوات  خالل  التسجيل 

مشترك للتراث غير المادي في تاريخ اليونسكو.

السنوات  مدى  على  اإلمارات  صقاري  نادي  الستراتيجية  العام  اإلطار  ويتمّثل 
القادمة، في تحقيق ُممارسة الصقارة على نطاق واسع وبشكل ُمستدام، وتطوير 
في  وأنواعها  أعدادها  وزيادة  والطرائد  الصقور  على  للحفاظ  والبحوث  البرامج 

البرية، وتحقيق القبول الواسع للصيد الُمستدام على الصعيد العالمي.

نادي صقاري اإلمارات يحتفي بعامه الـ 21 في معرض أبوظبي الدولي للصيد

إنجازات محلية وعالمية في صون التراث والصيد الُمستدام..
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