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تشّبٌث بالجذور، فخٌر بالحاضر، وثقة بالُمستقبل

عام الخمسين ... 2021

تتزامن هذه النسخة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مع احتفاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بمرور خمسين عامًا من اإلنجازات والتقّدم في شّتى المجاالت، ُمعلنةً  في ذات الوقت عن بدء مسيرة جديدة لتصميم 
وتخطيط الخمسين عامًا القادمة لتغدو نبراسًا ُمضيئًا لألجيال ولتبقى صفحة ُمشرقة في التاريخ البشري والحضارة 

اإلنسانية.
في عامها الخمسين، وفي كّل ركن من )أبوظبي 2021(، نستذكر ما حققته دولة اإلمارات خالل العقود الماضية من 
إنجازات ُمتفّردة، عمل أبناء دار زايد الُمخلصين على رسمها وتنفيذها، ُمستندين إلى إرث ثري وجهود ُمباركة لآلباء 

المؤسسين، الذين نمضي على نهجهم بكّل ثقة وفخر، وبعزيمة قوية، نحو ُمستقبٍل أكثر إشراقًا.
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وعبر كافة أنشطته وفعالياته، يسعى لتطوير خططه ومشاريعه تماشيًا 
مع استراتيجية دولة اإلمارات استعدادًا لخمسين عامًا قادمة مليئة بالنجاح واإلبداع في كّل مجال، عنوانها المحبة 

والتسامح، الفخر واالعتزاز، البذل والعطاء للوطن والقيادة.
في عام الخمسين، نزداد والًء وثقة، لمواصلة سلسلة النجاحات التي حققها، ُمنذ دورته األولى، أكبر حدث من نوعه 
في الشرق األوسط وأفريقيا، المعرض الذي بات نموذجًا ُيحتذى ألهم وأجمل الفعاليات الكبرى، ترجمًة لرؤى المؤسس 
الصيد  لترسيخ  الُملّحة  الحاجة  الذي استشرف  ثراه،  آل نهيان، طّيب هللا  بن سلطان  زايد  الشيخ  بإذن هللا  له  المغفور 

الُمستدام والحفاظ على الطبيعة، ركيزًة أساسية لتراثنا وحضارتنا.
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.. فرصة للتمّسك بالماضي األصيل، التراث اإلنساني الُمشترك، والطبيعة بحّد 

ذاتها.



كم هو محظوظ شعبنا..

ُعرف عن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، رئيس نادي صقاري 
اإلمارات، راعي المعرض الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 2021(، ولعه بالصقارة وحرصه على صون البيئة والصيد 

الُمستدام، إذ نشأ في بيئة تفيض باألصالة وُحّب الوطن وموروث الصقارة وأخالق أبناء الصحراء وفراستهم.
لعّل أعظم ما تركه المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب هللا ثراه، لبالده، هو رجال من طينة 
المجد والحكمة والعطاء، صاروا دعامة لُبنيان االتحاد، مواصلين لمسيرته نحو مزيد من اإلنجازات التي عانقت السماء 

وأثارت إعجاب مختلف دول العالم، وحريصين في ذات الوقت على التشبث بجذورهم وصون التراث العريق لدار زايد.
عن والده مؤسس دولة اإلمارات، يقول سمو الشيخ حمدان: »كم هو محظوظ شعبنا عندما حباه هللا سبحانه وتعالى 
بقيادة رجٍل أسبغ عليه ُجّل الحكمة ورجاحة العقل وسداد الرأي، وحباه قلبًا رحيمًا عطوفًا تفجرت منه ينابيع العطف 
والحنان على الجميع دون استثناء، حتى عّمت على البشر والشجر والطير وُمجمل بيئته ومحيطه في مشارق األرض 

ومغاربها«.
ب هللا ثراه يعتبر رحالت الصيد فرصة للقاء الناس  وُيتابع سموه ُمتحدثًا عن هواية القنص لدى الشيخ زايد: »كان طيَّ
والتعّرف على احتياجاتهم وطبائعهم، وتجسيدًا للحرص على مقومات البيئة المحلية وتنميتها والتفاعل معها على 

نحو إيجابي ُمستدام«.



في  الحاكم  ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
اليوم  صباح  تنطلق  اإلمارات،  صقاري  نادي  رئيس  الظفرة،  منطقة 
فعاليات الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 
2021(، وذلك بمشاركة 680 شركة وعالمة تجارية من 44 دولة، بتنظيم 

من نادي صقاري اإلمارات، وذلك خالل الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 
أكتوبر 2021.

المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المنصوري،  علي  ماجد  معالي  وكشف 
عارضًا   319 تواجد  عن  اإلمارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين  للمعرض، 
القادمة،  الدورة  في  عالمية(  تجارية  عالمة   85 نحو  )يمتلكون  محليًا 
وجمعية  ناٍد   20 عن  يزيد  وما  ورسمية،  حكومية  جهة   32 عن  فضاًل 
ومؤسسة محلية ودولية ُتعنى بالصقارة، وذلك على مساحة إجمالية 
الذي  الحدث  تاريخ  األكبر في  المساحة  ألف متر مربع، هي   50 ُتقارب 
يشهد هذا العام أيضًا فعاليات هي األكثر تنّوعًا وغنًى من خالل ما يزيد 
ساحرة  ورياضية  تراثية  وعروض  شّيقة  وُمسابقات  حّيًا  نشاطًا   90 عن 
يترّقبها جمهور المعرض، إضافة لنحو 50 ورشة عمل تعليمية هادفة، 
وذلك بينما يعرض ما يزيد عن 125 فّنانًا إماراتيًا وعربيًا وعالميًا إبداعاتهم 

في قطاع الفنون والحرف اليدوية.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي ُعقد مؤخرًا في أبوظبي، وشارك 
الُمنظمة  العليا  اللجنة  فيه أيضًا كّل من السيد عمر فؤاد أحمد عضو 
العميد  اإلمارات،  صقاري  نادي  في  المشاريع  ومدير  المعرض،  مدير 
والمتفجرات  األسلحة  مديرية  مدير  المهيري  محمد  حميد  الدكتور 
حمود  سالم  والعميد  الُمنّظمة،  العليا  اللجنة  عضو  الداخلية،  بوزارة 
البلوشي مدير إدارة األسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، عضو اللجنة العليا الُمنّظمة، والسيدة جوان كوك ممثاًل عن 

.The Game Fair مهرجان الريف البريطاني

الصندوق  أبوظبي،  البيئة-  هيئة  من  رسمية  برعاية  الحدث  ويحظى 
الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وراعي 
إضافة  والصيد«،  العسكرية  المعدات  لتجارة  »بينونة  شركة  القطاع 
ظبيان  نادي  للخيم،  العالمية  الفارس  شركة  من  كل  الفعاليات  لرعاة 
للفروسية، وشركة »سمارت ديزاين«، و ARB-Emirates شريك العالمة 

ماجد علي المنصوري:
 على نهج زايد، ُنتابع اليوم مسيرة 

صون التراث

اإلعالمي  الشريك  بينونة  وقناة  السيارات،  لصناعة  التجارية 
الرسمي للحدث.

العالمي  االتحاد  رئيس  المنصوري،  علي  ماجد  معالي  وقال 
للصقارة والُمحافظة على الطيور الجارحة )IAF(، في كلمته خالل 
اآلباء  رياضات  هما  والفروسية،  الصيد  إّن  الصحافي،  المؤتمر 
واألجداد التي ورثنا أخالقياتها النبيلة عن المغفور له بإذن هللا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طّيب هللا ثراه -، الذي ما زال 
يحظى بتقدير عالمي كبير لجهوده المعروفة في مجال الصيد 
زيارته  شرف  لنا  وكان  األنواع،  وحفظ  التراث  وصون  الُمستدام 
التاريخية لفعاليات الدورة األولى من معرض أبوظبي للصيد في 
الصقارة  عالم  على  واسع  تأثير  له  كان  الذي  الحدث   ،2003 عام 
في السنوات الالحقة، وبات مناسبة ُمتجّددة للتمّسك بالماضي 

األصيل، والتراث اإلنساني الُمشترك، والحفاظ على الطبيعة.

التراث  صون  مسيرة  اليوم  ُنتابع  زايد،  نهج  وعلى  أّنه،  وأكد، 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
رئيس الدولة حفظه هللا، ودعم ومتابعة دائمة من قبل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
بتزامن  اعتزازنا  عن  ُمعربين  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
العربية  اإلمارات  دولة  احتفاء  المعرض مع  القادمة من  الدورة 
المتحدة بمرور خمسين عامًا على تأسيسها. كما وُتمّثل الرعاية 
قبل  من  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  لمعرض  الكريمة 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، العامل األساس في نجاح 
ُتعنى  التي  العالمية  المحطات  أحد أهم  ُيعتبر  بات  الذي  الحدث 
على  القيادة  حرص  وُيمّثل  الُمستدام،  والصيد  الثقافي  بالتراث 
وتعزيز  الوطنية،  بالهوية  واالعتزاز  األصالة  مفاهيم  ترسيخ 

مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي مرموق.

انطالق فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 2021(
بُمشاركة 680 شركة وعالمة تجارية من 44 دولة

سهيل  لنجم  كان  وإذا  البادية،  أهل  مواقيت  هي  النجوم  كانت  إذا 
أهمية خاصة لدى الصقارين وهواة الصيد، وُيمّثل ظهوره بشرى خير 
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  فإّن  الحر،  وانتهاء  المناخ  اعتدال  مع 
والفروسية غدا رمز تفاؤل للصقارين ُمعلنًا عن بدء موسم المقناص 

ـِ “عام الخمسين”. السنوي، وُمحتفيًا في هذه الدورة بشكل خاص ب



مزايا وفعاليات جديدة

ومع انطالق دورته الثامنة عشر، يؤكد المعرض الدولي للصيد 
المعروفة على  2021( من جديد مكانته  )أبوظبي  والفروسية 
الترويج  في  الُمتنامي  ودوره  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين 
الصيد بمختلف جوانبه وُعّشاق  الُمستدام، وجمع هواة  للصيد 
ينتظره ويترقبه  الخيل واإلبل والتراث والفن في ملتقى واحد 

الجميع سنويًا.

ُتعزز من  والعارضين  للزوار  القادمة مزايا جديدة  الدورة  وُتقّدم 
تجربة حضورهم وُمشاركتهم عبر إتاحة فرصة االطالع لهم على 
أحدث ابتكارات الخبراء المحليين والدوليين واالستماع آلرائهم. 
حيث صّمم المعرض هذا العام، برنامجًا خاصًا للعارضين بهدف 
مطابقة األعمال فيما بينهم، فضاًل عن تقديم ُمفاجآت شّيقة 

للجمهور.

وُتعتبر ساحة العروض الحّية، قلب الحدث ومحور أجمل فعاليات 
العروض الحّية التي ال ُيمكن ُمشاهدتها إال في معرض أبوظبي 
ورش  والتراثية،  الموسيقية  الفروسية  عروض  ومنها  للصيد، 
والسهم  بالقوس  الرماية  العربية،  الهجن  الخيول، مزاد  تدريب 
من على ظهر الخيل، ورش عمل حول أساسيات القيادة في البر 
والمغامرات، فضاًل عن رحلة تعليمية حول جذور الصقارة العربية 
وخصائصها الفريدة من تقديم مدرسة محمد بن زايد للصقارة 

وفراسة الصحراء، وغير ذلك الكثير.

2019( على  )أبوظبي  الياباني في نسخة  الجناح  حاز  وفي حين 
شراكة  اتفاقية  المعرض  وّقع  فقد  وتقديرهم،  الزوار  إعجاب 
المتحدة،  المملكة  في   The Game Fair مهرجان  مع  واسعة 
حيث تتواجد العديد من الشركات البريطانية في معرض أبوظبي 

لهذا العام، بما 

يعكس الحرص على تعزيز التبادل الثقافي كعنصر أساسي في 
البريطاني، وتجسيد  التراث  بعراقة  واالحتفاء  الحضاري،  التطّور 

الصالت التاريخية الوطيدة بين الدولتين الصديقتين.

اإلمارات  صقاري  نادي  ُينّظمه  الذي  المؤتمر  محاور  وتتركز 
للصقارة  العالمي  واالتحاد  اليونسكو  منظمة  مع  بالتعاون 
والمحافظة على الطيور الجارحة  )IAF(، حول “ُمستقبل رياضة 
الصيد بالصقور” عبر سلسلة من ورش العمل الُمتخّصصة، بما 
ُيمّثله ذلك من خطوة هامة لتعزيز ُقدرات الدول المشاركة في 
ولكافة  اليونسكو،  في  إنساني  كتراث  الصقارة  تسجيل  ملف 

المجتمعات التي ال زالت ُتمارس
ومؤسسة  ناديًا   110 نحو  عبر  وخاصة  بالصقور،  الصيد  رياضة 
معنية بالصقارة ُتمّثل 90 دولة تضّم في مجموعها ما يزيد عن 

75 ألف صقار حول العالم.

 

انطالق فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 2021(
بُمشاركة 680 شركة وعالمة تجارية من 44 دولة



بعد طول انتظار، 7 أّيام متواصلة
ــد،  ــري الُمتزاي ــال الجماهي ــس اإلقب ــا يعك ــة، بم ــام متواصل ــدى 7 أّي ــى م ــه عل ــي تاريخ ــى ف ــّرة األول ــرض للم ــام المع وُيق
ويســتجيب لطموحــات العارضيــن فــي القطاعــات الـــ 11 التــي ُتشــّكل الحــدث األكبــر مــن نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا، والــذي اســتطاع أن يجمــع كبــرى العالمــات التجاريــة والشــركات الُمتخصصــة، لتبــادل المعــارف والخبــرات وإطــالق 
منتجــات وخدمــات جديــدة وتوســيع األعمــال، وعقــد الصفقــات التجاريــة ولقــاء العمــالء والشــخصيات البــارزة فــي الصناعــة 

وجهــًا لوجــه.

وأكد المنصوري، أّن المعرض، وإذ يعود من جديد بعد طول انتظار، بدورة مميزة تمتّد على مدى أسبوع كامل، وتمزج فعالياتها 
البيئة، إنما  إليه حلول التكنولوجيا في عالم الصيد والفروسية وحماية  التراث وآخر ما توصلت  الكثيرة والمتنوعة، بين سحر 
يؤكد أنه حدث هام على مستوى العالم، ينطلق من أبوظبي لكل المهتمين ومن كافة الجنسيات. ونحن نسعى في أبوظبي 
باستمرار إلى توفير منّصات تتيح تسليط الضوء على تراث اإلمارات بأسلوب متميز أمام الجمهور القادم من مختلف الجنسيات.

جهود  ضمن  الرسمية  الجهات  وُمشاركة  للحدث  الهام  والداعمين  الرعاة  لدور  الكبير  التقدير  عن  كلمته  ختام  في  وأعرب 
فرحة  ُيشاركون  الذين  والدوليين  واإلقليميين  المحليين  العارضين  بجميع  ورّحب  عالميًا،  وإبرازه  التراث  صون  في  الُمساهمة 
اإلعالم  وسائل  ممثلي  لجميع  والتقدير  الشكر  بكل  المنظمة  العليا  اللجنة  باسم  وتوّجه  كما  للمعرض.  جديدة  انطالقة 
وتمّنى  الحدث.  ونجاح  تفوق  حكاية  ترجمة  في  األهم  المحور  بوصفهم  المعرض،  فعاليات  إبراز  في  الدائمة  لُمساهمتهم 
لجميع الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم مشاركة مثمرة، وإقامة طيبة في ربوع دولة اإلمارات، واالستمتاع بالمعرض 

وفعالياته الشيقة.

منّصات تعليمية
ــرض  ــا مع ــا، يضّمه ــن نوعه ــدة م ــة فري ــات تعليمي ــع منّص ــن أرب ــرض، ع ــر المع ــد، مدي ــؤاد أحم ــر ف ــف عم ــه، كش ــن جهت م
ــراء إقليمييــن ودولييــن، هــي منّصــات االســتدامة والصقــارة  ــد والفروســية 2021، ســوف تجمــع خب ــي للصي أبوظبــي الدول

ــن. ــع العارضي ــات لجمي ــك الصناع ــول تل ــة ح ــم المهني ــم ورؤاه ــاركة توقعاته ــدف ُمش ــك به ــون، وذل ــية والفن والفروس

كما وُتقّدم ساحة العروض فعاليات غنية، في ُمقّدمتها عرض خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بُمشاركة شرطة أبوظبي، نادي ظبيان للفروسية، وأكاديمية بوذيب للفروسية، إضافة لمسابقة َجمال السلوقي بتنظيم مركز 
السلوقي العربي بأبوظبي، عروض للرماية بالقوس والسهم التقليدي من على ظهر الخيل- إضافة لفعالية الرماية األرضية- 

آمنة الجسمي - إسطبالت كابر،



بالسيف  )ُمبارزة  التاريخية  القتال  فنون  أنواع  لبعض  وعروض   
العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  وُتقّدم  التقليدي(.  العربي 
ودورة  الوطنية،  العارضين  دورة  الحر«،  »الطلق  عرض  فعاليات 

التحكيم الوطنية.
ُتقام كذلك، عروض الطيور الجارحة لحديقة حيوان العين، عروض 
والمهر،  الخيل  ركوب  فعاليات  البوليسية،  والكالب  الفروسية 
عروض  للبولو،  غنتوت  نادي   – البولو  عن  تعليمية  عروض 
الفروسية  عرض  أبوظبي،  شرطة   – الحواجز  لقفز  الفروسية 
توضيحية  وعروض  للقدرة،  بوذيب  أكاديمية   – األوتاد  والتقاط 
الخيول  رعاية  خدمات  مجال  في  الُمنتجات  أحدث  الستخدام 

)كاريون إيكون(.

21 سنة
العميد  المعرض، قال  الصيد خالل  إجراءات شراء أسلحة  وحول 
األسلحة  مديرية  مدير  المهيري  محمد  حميد  الدكتور 
وشروط  لمعايير  يخضع  ذلك  إّن  الداخلية،  بوزارة  والمتفجرات 
بالشراء عن 21 سنة.  أن ال يقل ُعمر من يرغب  محددة، أهمها 
كافة  يتضمن  خاص  إلكتروني  تطبيق  إلطالق  وأشار  كما 
واضح  بشكل  عنه  اإلعالن  يتم  وسوف  الصلة  ذات  التفاصيل 
للمعارض.  الوطني  أبوظبي  مركز  في  الحدث  زوار  لكافة 
ويستقطب معرض أبوظبي للصيد كبريات الشركات األميركية 
ُيضفي أهمية  الذي  األمر  الصيد  المصنعة ألسلحة  واألوروبية 
األوسط  الشرق  في  نوعه  من  األكبر  المعرض  على  بالغة 

وأفريقيا.

الريف البريطاني حاضر
مــن جهتهــا أعربــت جــوان كــوك ممثلــة عــن مهرجــان الريــف 
ــة  ــراكة الهام ــعادتها للش ــن س ــي The Game Fair، ع البريطان
مــع معــرض أبوظبــي الدولــي للصيــد والفروســية، ُمشــيرة 
لُمشــاركة مــا يزيــد عــن 800 شــركة وعالمــة تجاريــة فــي 
المهرجــان البريطانــي بدورتــه األخيــرة فــي مجــاالت الرياضــات 
بالــكالب،  والصيــد  األســماك،  وصيــد  والرمايــة،  الريفيــة، 
القديمــة،  الحيــاة  وأنمــاط  بالصقــور،  والصيــد  والفروســية، 
والــذي يحضــره ســنويًا حوالــي 115 ألــف زائــر خــالل 3 أيــام مــن 
ــراكة  ــود الش ــت أن تع ــراث. وتوقع ــد والت ــف والصي ــاق الري ُعّش
ــى  ــدة عل ــد عدي ــن ُمســتقباًل بفوائ ــن الكبيري ــن الحدثي هــذه بي
ــن  ــي بي ــاري والثقاف ــادل التج ــي التب ــي مجال ــن ف كال الطرفي

ــن. البلدي



ُتضيء الرؤية البيئية للخمسين عامًا القادمة..
هيئة البيئة - أبوظبي راٍع رئيس للحدث 

الدورة  في  بفاعلية  أبوظبي   - البيئة  هيئة  ُتشارك 
وهي  للصيد،  أبوظبي  معرض  من  عشرة  الثامنة 
ُتعتبر من الرعاة الرئيسين للحدث. وُتسّلط الضوء على 

الرؤية البيئية للخمسين عامًا القادمة.

إدارة  لقطاع  التنفيذي  المدير  باهارون،  أحمد  وقال 
»يعتبر  البيئية:  والتوعية  والعلوم  المعلومات 
ومن  )الهيئة(،  أجندة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  المعرض 
الفعاليات الرئيسية التي تحرص على المشاركة فيها 
عام  كل  في  أنه  إلى  مشيرًا  ألهميته«،  نظرًا  سنويًا 
تتطلع »الهيئة« لرعاية هذا الحدث الهام، والمشاركة 
والمجتمع  الجمهور  مع  للتواصل  خاص  جناح  في 
تبذلها  التي  الجهود  على  الضوء  وتسليط  المحلي، 
وحماية  األنواع  على  الحفاظ  في  رؤيتها  لتحقيق 

التنوع البيولوجي.

الفرصة  المعرض  لنا  يتيح  »كما  باهارون:  وأضاف 
للذكرى  الذهبي  باليوبيل  باالحتفال  للمساهمة 
الخمسين التحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما 
رؤيتنا  عرض  خالل  من  العام  هذا  شعار  مع  يتماشى 
ضمان  على  تركز  التي  القادمة  عامًا  للخمسين 
رعاة  بصفتنا  مستدام  بشكل  التطور  في  استمرارنا 
ومسؤولين عن حماية البيئة، وضمان أن نحافظ على 
أجدادنا  عن  ورثناه  الذي  والثقافي  الطبيعي  إرثنا 
في  حقها  القادمة  لألجيال  يضمن  مستدام  بشكل 

االستفادة منه«.

»الهيئة«  ستسلط  بالمعرض،  جناحها  خالل  ومن 
تشمل:  التي  المبادرات  من  سلسلة  على  الضوء 
جودة  لمراقبة  العينات  لجمع  المبتكرة  التقنيات 

الهواء، والمشاريع التي تنفذها »الهيئة« 

والفرص  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  باستخدام 
المتاحة لبرنامج علم المواطن للشباب. هذا باإلضافة 
إلى جرد انبعاثات الغازات الدفيئة والفوائد المشتركة 
 ،2050 مبادرة  أهداف  وتحقيق  الهواء  لجودة 
الناعم  الغبار  إلى مراقبة ودراسة خصائص  باإلضافة 
لحماية جودة الهواء وصحة اإلنسان والنظام البيئي 

في إمارة أبوظبي.

مشروعها  أبوظبي،   – البيئة  هيئة  ستعرض  كما 
مستوى  على  نوعه  من  األول  يعتبر  الذي  الجديد 
تقنيات  أحدث  باستخدام  التربة  لمراقبة  العالم، 
االستشعار عن ُبعد عبر األقمار االصطناعية والطائرات 
وتعلم  االصطناعي  الذكاء  إلى  باإلضافة  طيار،  دون 
اآللة، والذي يهدف إلى تحسين دقة وكفاءة مراقبة 
حول  معلومات  عرض  سيتم  كما  وإدارتها.  التربة 
سفينة األبحاث التي تطورها »الهيئة« وتعتبر األكثر 
تقدمًا وتطورًا على مستوى الشرق األوسط، واألحدث 
في المنطقة وتتميز بكونها تستخدم تقنيات تحافظ 
على استدامة البيئة. وقد تم تصميم السفينة إلجراء 
والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  البحوث 
والجيولوجية في المحيطات ولتنفيذ مسوحات تقييم 
الدعم  بأنظمة  تزويدها  وسيتم  السمكية،  الموارد 

الالزمة إلجراء البحوث البحرية متعددة التخصصات.



زيادة كبيرة، 319 شركة إماراتية ُتعّزز 
مكانتها في )أبوظبي 2021(

والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  يشهد 
حيث  المحليين،  العارضين  عدد  في  ملحوظة  زيادة 
مختلف  على  تتوّزع  إماراتية  شركة   319 تتواجد 
يشهده  لما  نظرًا  وذلك  للمعرض،   11 الـ  القطاعات 
عام،  كل  يتزايد  واسع  جماهيري  إقبال  من  المعرض 
باإلضافة إلى أنه يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات 

وعقد الصفقات مع الشركات العالمية المتخصصة.

ونجحت الشركات المحلية في ترسيخ مكانتها بقوة 
وابتكاراتها  في مجال تخصصها، وأصبحت منتجاتها 
كما  العالمية،  المنتجات  أفضل  وتنافس  تضاهي 
مشتركة  تصنيع  عقود  على  الحصول  من  تمكنت 

للعديد من أبرز العالمات التجارية.

والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  وُيقّدم 
في جميع قطاعاته فرصًا مهمة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة الناشئة لالنطالق بأعمالها واالستفادة 
الشراكات  عقد  فرص  بإيجاد  متخصصة  برامج  من 
التجارية، وهو ما ساهم بتأسيس العديد من الشركات 

اإلماراتية في السنوات األخيرة.



والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  ُيتيح 
فوق  واإلثارة  المتعة  لتجربة  واسعة  خيارات  لزّواره، 
مركبات  قطاع  عبر  البر،  رحالت  وفي  الرملية  الكثبان 
تتوفر  حيث  الطلق،  الهواء  في  الترفيه  ومعدات 
المخصصة  والمركبات  الدراجات  أنواع  وأفضل  أحدث 
العالمات  وأشهر  أهم  من  الساحرة  الصحراء  لرحالت 
شركات  من  للعديد  إضافة  وذلك  العالمية،  التجارية 
سقف  تحت  الواسعة،  الخبرة  ذات  السيارات  تعديل 

واحد في القطاع.

المتخصصة   )4x4(  ARB-Emirates شركة  وتحظى 
في توفير لوازم سيارات الدفع الرباعي باهتمام كبير 
تعديل  مجال  في  رائدة  شركة  وهي  المعرض،  في 
الوعرة وملحقاتها، مع  للطرق  المخصصة  المركبات 
أكثر من 40 عام من الخبرة.  وُتشارك بالعديد من لوازم 
كما  والصيد.  البر  رحالت  في  المستخدمة  السيارات 
لسيارة  السالمة  ومعدات  وسائل  الشركة  وتوفر 
الدفع الرباعي من دعاميات و«منظم وضاغط هواء« 
مقتنيات  عن  فضاًل  الرباعي،  الدفع  سيارات  إلطارات 
منها  البرية،  الرحالت  في  الترفيه  ووسائل  الراحة 
المجمدات التي تعمل على بطارية السيارة، وكراسي 

مصممة بشكل أنيق لرحالت البر.

في  الترفيه  ومعدات  »مركبات  قطاع  وفي  أيضًا، 
وهي  أوفرالند«،  »فريدوم  تشارك  الطلق«،  الهواء 
بأسلوب  المغامرات  مركبات  لتصنيع  ناشئة  شركة 
للتخييم  المخصصة  الشاحنات  من  وأنيق،  فاخر 

)الكرفانات( إلى مركبات الدفع الرباعي المتميزة!

قطاع  في  رائدة  في  التجارية«  رامي  »شركة  أما 
مركبات وُمعّدات الترفيه في الهواء الطلق، انطلقت 
الطرق  عشاق  جمع  عندما   ،1992 عام  في  أعمالها 
الوعرة ورحالت الصيد بين الشغف والمهنة فأسسوا 
الرباعي  الدفع  حينها شركة توفر قطع غيار سيارات 
ومنتجات العناية بها وُمستلزماتها. ويقول مسؤولو 
نكون  أن  لنا  رائعة  فرصة  دائًما  كانت  »لقد  الشركة 
جزًءا من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.. 

فشركة رامي للسيارات حاضرة في هذا الحدث الهام 
في  ينتظرنا  ما  إلى  نتطلع  ونحن   .2014 العام  منذ 
والتي  سارة،  مفاجآت  من   )  2021 )أبوظبي  دورة 
بالتأكيد،  للغاية  ومهمة  استثنائية  دورة  ستكون 
من  والعالم  األوسط  الشرق  يتعافى  أن  بعد  خاصة 

األزمة الصحية«.

في  الترفيه  ومعدات  مركبات  قطاع  وفي  كذلك، 
 Dobinsons Spring الهواء الطلق، تتألق عروض شركة
Suspension & ، الشركة الرائدة في هذه الصناعة في 

عن  يزيد  ما  أنجزت  والتي  األوسط،  والشرق  أستراليا 
13000 تصميم وبرنامج مبتكر أعطت نتائج احترافية 

 3 مدى  على  شاركنا  »لقد  الشركة  تقول  دقيقة. 
ADIHEX، إنه حدث رائع، وتلقينا  سنوات في معرض 
المنظمين.  قبل  من  ُمهمًا  وتوجيًها  ممتازًا  دعًما 
في  الجودة  عالية  حرفية  أبوظبي  معرض  يقدم 

التنظيم والخدمات تفوق توقعاتنا«.

خيارات واسعة لتجربة المتعة واإلثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحالت البر





أنظمة غذائية وعناية فائقة 
بالحيوانات األليفة

زالجات مائية بأداء قوي ومظهر رائع

سانت  مجموعة  مشاركة  كذلك  تبرز  المعرض  في 
فينسنت للتجارة العامة، التي تأسست في عام 2005 
40 عالمة تجارية، ومنذ ذلك الحين  ممثلة ألكثر من 
أصبحت أحد أبرز الموزعين في دولة اإلمارات لما يزيد 
عن 4100 منتج في قطاع العناية بالحيوانات األليفة، 
البيطري  والطب  التغذية  مجال  في  وخاصة 
واإلكسسوارات، حيث تتخّصص المجموعة في توفير 
أنواع  من  للعديد  ومجمدة  جافة  بوجبات  التغذية 

الحيوانات، فضال عن الوصفات الطبية المناسبة.

ومن المشاركات المميزة كذلك في قطاع المنتجات 
ستاندارد  »جيرمان  والصيدالنية،  البيطرية  والخدمات 
النموذجية،  األلمانية  المجموعة  اإلمارات«  غروب- 
البيطرة في سوق  عالم  البارزة في  الشركات  إحدى 
هذا  في  شهرة  على  حازت  حيث  األوسط.  الشرق 
الميدان، نظرا لكونها الموزع الحصري لعالمات تجارية 
معروفة مثل »إيكماير« و«شورالين« و«أباكسيس« 
الخدمات واألجهزة  وميني تيوب«، كما تقدم أفضل 
والتحاليل  اإلشعاعي  والتصوير  الجراحة  مجاالت  في 

المخبرية.

في قطاع صيد األسماك والرياضات البحرية، تتواجد كّل 
من شركة »باراكودا« لُمعّدات صيد السمك والتجهيزات 
ُتقّدم  التي  إيفلوشن«  »سبارك  وشركة  البحرية، 
العام،  لهذا  أبوظبي  معرض  في  مميزة  مشاركة 
نوعها،  من  الفريدة   Evo Jet AE زالجة  بعرض  تتمثل 
زالجات  وتمثل  رائع.  ومظهر  قوي  بأداء  تتميز  والتي 
»سبارك إيفلوشن« بجميع طرازاتها، مستقبل سباقات 

الزالجات المائية حول العالم.

 Lambda شركة  البحري،  القطاع  في  ُتشارك  أيضًا، 
حلول  توفير  في  الرائدة   Electronics TR.CO.LLC
وهي  اإلمارات،  في  مقرها  الالسلكية،  االتصاالت 
الشركة  )اليابان(   ICOM INC لشركة  الوحيد  الوكيل 
المتطورة  المنتجات  تصنيع  مجال  في  الرائدة 
الالسلكية  االتصاالت  معدات  من  للغاية  والموثوقة 
والمالحة. Lambda  هي أيًضا موزع لمنتجات االتصاالت 

.Ocean Signal و ،KENWOOD  الخاصة بشركة

البيطرية  للوازم  األوسط  الشرق  شركة  تتواجد  كما 
ذ.م.م. التي تعمل، من مقرها بدبي، في تجارة أدوية 
مع  بالتعاون  الخليج  منطقة  في  الصقور  وفيتامينات 
أكبر  إحدى  وهي  األسترالية،  »فيتافارم«  شركة 

الشركات المتخصصة بأدوية الصقور في العالم.





ُمشاركة كويتية واسعة تعكس التراث الُمشترك

تشهد دورة )أبوظبي 2021( حضورًا خليجيًا ُمتناميًا على مستوى العارضين والُمشاركين في ُمسابقات المعرض الُمتخصصة، 
والجهود  يجمعها،  الذي  الُمشترك  الثقافي  والتراث  الشقيقة،  الخليجية  الدول  بين  المميزة  العالقات  ُعمق  يعكس  بما 

المبذولة نحو صون رياضات اآلباء واألجداد، وتعميق مفهوم الصيد الُمستدام.

ودأبت العديد من الشركات والمؤسسات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، على الُمشاركة بفاعلية في الحدث 
وضمان  األصيلة  التراثية  القيم  على  بالمحافظة  الُمشترك  االهتمام  إطار  في  وذلك   ،2003 العام  في  األولى  دورته  ُمنذ 

االستخدام الُمستدام لموارد الحياة البرية.

وُعرف أبناء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ القدم بولعهم وتعّلقهم الشديد برياضة الصيد بالصقور والفروسية 
وركوب الهجن، مؤكدًا أهمية التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعريف شباب الخليج بالعادات والتقاليد 

العربية األصيلة التي عاش عليها آباؤهم وأجدادهم.

)أي.بي. شركة  منها  الرائدة،  الكويتية  الشركات  من  العديد  مشاركة   )2021 )أبوظبي  القادمة  الدورة  فعاليات  في  وتبرز 
دي.كام( الُمتخصصة بمعّدات التصوير واألجهزة الخاصة بتدريب الصقور. وفي قطاعات رحالت الصيد والسفاري، وُمعّدات 
الصيد والتخييم، ُتشارك شركة Rovy Von، والتي أثبتت تواجدها بقوة في مجال تقديم خدمات وأدوات الرحالت لهواة الصيد 

والمقناص بأعلى مواصفات الجودة.

أما في قطاع أسلحة الصيد، فتتواجد للمّرة األولى شركة الخضري ألدوات الصيد البّرية، في مجال أسلحة وأدوات الصيد، 
وبشكل خاص بنادق الصيد وملحقاتها، والتي تأسست في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي على يد الجد أحمد الخضري، 
وانتقلت بعد ذلك إلى ابنه بدر الخضري الذي عمل على تطويرها وتعزيز مكانتها في مجال األعمال لُتصبح اليوم إحدى أكثر 
شركات أسلحة الصيد سمعة على الصعيدين الخليجي والعربي، خاصة وأن العديد من الشركات المعروفة عالمًيا في هذه 
 Benelli ، Beretta ، Mossberg ، Arsenal Firearms ، Kalibergun ، الصناعة تتعاون معها في مجال التصنيع، ومنها شركات

.Diana ، Evanix

أيضًا، وفي قطاع أسلحة الصيد، ُتشارك شركة رماي لألسلحة وذخائر الصيد، الوكيل الحصري والمعتمد في الكويت ودول 
 .Cz Sakoو ،Steyr، Falco لبنادق الصيد، وشركات Benelli و Beretta الخليج العربي للعديد من العالمات التجارية مثل شركة
الصيد  أنواع األسلحة في عالم  1988، ومنذ انطالقها عملت على أن تنتقي أفضل وأرقى  وقد تأسست الشركة في عام 
والرماية، واستطاعت الحصول على وكاالت أقوى الشركات االيطالية واألوروبية. ومن أجل تقديم خدمة متكاملة فقد أنشأت 
الشركة مركزًا للصيانة المعتمدة وفق مقاييس الشركات المصنعة، وذلك لضمان تقديم الخدمة المتميزة على أيدي فنين 

محترفين يقومون بعملهم بأحدث تقنيات الصيانة والتصليح.

وأكد العارضون الخليجيون أّن معرض أبوظبي الدولي للصيد، يشهد وفي كل عام تطورًا كبيرًا من حيث المساحة والتنظيم 
وكذلك من حيث اإلقبال الجماهيري، وهذا ما يدفع غالبية الشركات إلى الحرص على المشاركة وعرض منتجاتها وااللتقاء 

بزبائنها، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون مع غيرها من الشركات في المعرض.





مع تزايد ولع زوار وُعّشاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية كل عام باكتشاف الجديد والفريد والنادر في 
عالم الصيد والرياضات المرتبطة به، وكل ما هو ُمبتكر من أسلحة الصيد وملحقاتها، تتسابق الشركات األوروبية 

والدولية للمشاركة في الدورة القادمة من الحدث العالمي، لعرض آخر وأحدث ما تّم التوّصل إليه من إبداعات 
على مختلف األصعدة المتعلقة بقطاع الصيد بمختلف أشكاله.

وتعرض الشركات الدولية أسلحة للصيد فريدة من نوعها، أبدعتها أياٍد فنّية لخبراء ُمتخصصين، ُتترجم أحدث 
التطورات التقنية في العالم، وُمنتجات ال تتوافر لراغبي اقتنائها إال في أروقة المعرض األضخم من نوعه في 

الشرق األوسط وأفريقيا.

وتبرز ُمشاركة شركة BLASER GMBH« بالسر جاغدوافين« األلمانية، مدفوعة بالشغف لتحسين وتطوير معدات 
الصيد والريادة في تقديم األفكار الجديدة لمساعدة الصيادين، حيث تضع الشركة األلمانية العريقة معايير 

متجددة في عمليات تطوير أسلحة الصيد عبر التمسك بجودة التصنيع والتحسين المستمر، لترسخ مكانتها 
كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال صناعة معدات الصيد.

نجحت »بالسر« في استقطاب هواة اقتناء بنادق الصيد من خالل ما ُتقّدمه من خدمات لزبائنها تتمثل في 
تصميم البندقية بناًء على مواصفات تتناسب مع مالكها، كاختيار نوع الخشب أو المواد األخرى المشكلة للقاعدة 

األساسية للبندقية والنقوشات التي يرغب بها، وطول السبطانة وغيرها من المواصفات التي ُيطلبها هواة 
الصيد من عمالء الشركة الُمنتشرين حول العالم.

ودأبت الشركة األلمانية العريقة في دورات سابقة من معرض أبوظبي للصيد على تقديم بنادق عالية الجودة 
تتضمن نقوشًا ورسومات ألبرز المعالم في دولة اإلمارات،

 حيث تمتاز أسلحة الصيد هذه بطابعها التراثي الذي يتالءم مع التراث اإلماراتي األصيل.

أيضًا، ومن ألمانيا، تتواجد شركة Hans Wrage & Co.  »هانز وارغ وشركاه«، إحدى الشركات العالمية الرائدة في 
مجال التصدير واالستيراد بقطاع الصيد والبنادق بمختلف أنواعها وكذلك الخراطيش والبصريات والمالبس 

واإلكسسوارات وُمعّدات الصيد والرماية. تأسست الشركة منذ أكثر من 70 عاًما، ولها عالقات تجارية ممتازة مع 
الشركات المصنعة الرائدة في جميع أنحاء العالم. وتتمثل فلسفتها في الحفاظ على أفضل سمعة ممكنة، 

والعمل بسرعة والقدرة على المنافسة والكفاءة، واالستجابة لتبّدالت السوق، وإرضاء العمالء والمصنعين.

ومن رومانيا، تأتي ُمشاركة »تابل«، الشركة األوروبية التي تشتهر بإنتاج معدات وأدوات الصيد من الجلد الطبيعي 
للصيادين وكالبهم المرافقة لرحلة الصيد، وأيضا مستلزمات الفروسية، وتركز في شعارها دوما على الجودة 

واألسلوب المميز. ومن مصنوعاتها ملحقات الصيد، كأحزمة جلدية لكافة أنواع خراطيش الصيد، وأحزمة للبنادق 
لوضعها على الظهر، حقائب الصيد، أغطية ألسلحة الصيد بما في ذلك السكاكين، وأيضًا إكسسوارات للكالب 

والخيول.

أما من سويسرا، فتتواجد بقوة في قطاع »أسلحة الصيد« بمعرض أبوظبي شركة »بورشلر- وافن«، والتي 
تأسست عام 1948 على يد روبرت بورشلر، الحائز على الميدالية الفضية في األلعاب األولمبية لعام 1952، وبطل 

العالم مرتين في الرماية لمسافة 300م. وتمتاز ابتكارات الشركة بالدقة والجودة والجمال والثقة، وسوف تعرض 
في أبوظبي أجمل بنادق الصيد المنقوشة بأيدي أمهر النقاشين في العالم، ومسدسات »سيغ« الشهيرة.

حضور أوروبي قوي في قطاع أسلحة الصيد





»أبوظبي للصيد« يحتفي بالسلوقي الذي رافق العرب منذ القدم

ُيحسب لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أّنه كان أّول وأبرز الفعاليات التراثية في المنطقة 
العربية التي احتفت بالصديق الوفي لإلنسان الذي رافقه منذ آالف السنين، فكانت ُمسابقة »َجمال 
السلوقي« ظاهرة فريدة من نوعها لتعزيز االهتمام بالسالالت األصيلة من كالب الصيد، وتعزيز عالقة 
الجيل الجديد بركائز تراث األجداد وتقاليدهم األصيلة، وإتاحة الفرصة لمالكي السلوقي لعرض المهارات 

والخصائص التي تتمتع بها كالبهم.

ودأب المعرض، األضخم من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا، على تنظيم ُمسابقة سنوية الختيار 
»أجمل كلب صيد« تقتصر المشاركة فيها على فئة »السلوقي العربي« إحدى أقدم سالالت الكالب 

في العالم، والتي ُتعتبر رمزًا لتقاليد الصحراء والصيد البّري.



حظيت الُمسابقة في الدورات الماضية، بإقبال واسع واهتمام ملموس، حيث استقطبت عشاق وُمحّبي السلوقي من دولة 
اإلمارات ودول الخليج العربي، وجذبت عشرات اآلالف من الزوار والسياح من ُمختلف الفئات الُعمرية، نظرًا لما تتمتع به من 
قوة وذكاء ووالء ومهارات عالية، خاصة وأّن الُمسابقة تختلف عن ُمسابقات الكالب األخرى في العالم، والتي ُتركز فقط على 
واستجابته  وردود فعله  الصيد ومهاراته  أكثر بشخصية كلب  للصيد  أبوظبي  ُمسابقة معرض  تهتم  إذ  الخارجي،  المظهر 

الحّسية.

تشمل معايير التقييم والتحكيم الدقيقة، مواصفات الساللة التي ينحدر منها الكلب الُمشارك، السلوك )كالمشي والركض(، 
الرقبة، األكتاف، الصدر، الظهر  )الحجم،  البنية والشكل  العام )كالرأس، العين، األنف، الفم، األذن، األسنان والفك(،  المظهر 

والذيل(، والمظهر )الجلد، اللون، الحركة، واألرجل(، إضافة لمهارات الصيد والُمطاردة واالنطباع العام والسمات النفسية.

وتتضمن الُمسابقة أربع فئات هي: شوط »الذكور من نوع الحص«، شوط »الذكور من نوع األريش«، شوط »اإلناث من نوع 
الحص«، وشوط »اإلناث من نوع األريش«.

السلوقي جزء هام من تراث الصيد العربي، وقد عرفه العرب منذ القدم وقاموا بتربيته والعناية به، وساللته معروفة منذ 
أكثر من سبعة آالف سنة. وتتميز كالب الصيد السلوقية بقدرات استثنائية على التحّمل وبالذكاء والوفاء.

ُيصنف السلوقي ضمن نوعين رئيسين هما: األريش )الهدبا( ذو الشعر الطويل، واألملس )الحص( ذو الشعر الخفيف. وموطن 
كلب الصيد األصيل هو الجزيرة العربية ومصر والعراق وسوريا واألردن. وله سالالت كثيرة، وأهمها في المنطقة وفي مركز 

السلوقي العربي بأبوظبي )شديد، ذيبان، طراح، قناص( من فئة الحص، و)لحاق، ضبيان، خطاف( من فئة األريش.

ُيستخدم كلب الصيد العربي في رياضة الصيد ُبمشاركة الصقور، كما ُيستخدم في المراقبة والحراسة، وهو يعيش من 18-16 
سنة. والسلوقي وفيٌّ في طبعه، يحرس صاحبه ويحمي داره وال يصطاد إال في صحبته. وتستطيع الكالب السلوقية الركض 

بسرعة تصل إلى 75 كيلومترًا في الساعة.

كان السلوقي يلعب دورا ُمهّمًا أثناء رحالت الصيد، وذلك لُقدرته على إيجاد الفريسة التي أصابها الصقر، والُمختبئة وسط 
الشجيرات أو الحشائش الطويلة أو في مخابئ أخرى. وهكذا تتعاون كل من الصقور والكالب السلوقية لإلمساك بالفريسة 

الُمختبئة.

وأعلنت اللجنة العليا الُمنّظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطالق نسخة جديدة من ُمسابقة جمال 
السلوقي العربي، لهذا العام، أحد أشهر فعاليات السلوقي والكالب عمومًا في المنطقة، وهي ُمخصصة للكلب 

السلوقي العربي حصرًا، على أن يلتزم مالكو السلوقي بأن يكون الكلب الُمشارك الئقًا صحيًا وحاصاًل على شهادة التحصين، 
وأن يحمل شريحة إلكترونية.

ُينّظم الُمسابقة مركز السلوقي العربي في أبوظبي، األول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق األوسط، والذي 
يهدف إلى إحياء رياضة الصيد بالكالب السلوقية والمحافظة على تقاليدها واالستعانة بها في الصقارة، وحفظ السالالت 

األصيلة، وتزويد الُمهتمين بالمعرفة الالزمة وكيفية االهتمام بها ورعايتها، وتدريبها والعناية الصحية بها وإكثارها 
وزراعة الشرائح التعريفية، وكذلك تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر وشهادات النسب لها، وإجراء ترتيبات التنقل 

والسفر وفق القوانين الُمعتمدة.

شروط ومعايير دقيقة



ُيشّكل قطاع »الفنون والحرف اليدوية« في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منّصة فّنية بالغة األهمية 
الفنانين اإلماراتيين والعرب واألجانب، وفرصة حقيقية للتواصل بينهم وبين الجمهور الذي  لعرض نتاج نخبة من 

يعشق الفنون المرتبطة بالتراث الثقافي والحضارة اإلنسانية.

ويحرص المعرض، على أن يكون الفن حاضرًا في هذا الملتقى الذي يجمع ُمبدعين من مختلف القارات، إذ نجح في 
استقطاب باقة من المشاركات الفّنية التي تتنوع بين الرسم والنحت والتصوير والزخرفة وروائع الحرف اليدوية.

125 فّنانًا إماراتيًا وعربيًا وعالميًا يعرضون إبداعاتهم



وتحظى الدورة الحالية، بمشاركة واسعة من 80 رّسامًا 
عربية  دول  وعّدة  اإلمارات  من  وحرفيًا  تشكيليًا  وفنانًا 
وأجنحة  منّصات  في  يتواجدون  العالم،  أنحاء  ومختلف 
اليدوية  والحرف  الفنون  قطاع  في  بهم  خاصة  عرض 
بالمعرض، وذلك بالنظر لما ُيمّثله تواجدهم من فرصة 
كبيرة للتحاور مع جمهور الفن والصيد في المنطقة 

وُمحّبي اقتناء األعمال الفنية.

فوتوغرافيًا  وُمصّورًا  رّسامًا   45 من  أكثر  وترّشح  كما 
دولة  من  الفوتوغرافي  والتصوير  الرسم  لُمسابقتي 
اإلمارات ودول مجلس التعاون والعديد من دول العالم، 
والتي تشمل أجمل اللوحات والصور الفوتوغرافية في 
ومع  عام.  بشكل  والتراث  والفروسية  الصيد  مجاالت 
فقد  أغسطس/آب،   31 يوم  التسجيل  ُمهلة  انتهاء 
من  عاٍل  مستوى  وعلى  مختّصة  تحكيم  لجان  باشرت 
والبيئية  التراثية  والمعرفة  الفنية  والثقافة  المقدرة 
اللوحات  أجمل  الختيار  تمهيدًا  الُمرّشحة  األعمال  بفرز 

والصور.

القائمين على  وتأتي هذه المسابقات في إطار حرص 
والحضاري  الثقافي  بالتراث  األجيال  لتعريف  المعرض 
على  الحفاظ  وأهمية  وأجدادهم  آلبائهم  والبيئي 
البيئة، وإبراز الدور الهام الذي يقوم به فن الرسم وفن 
التصوير الفوتوغرافي للمساهمة في التوعية البيئية، 
لها  التي  بالصقور  والصيد  الفروسية  رياضتي  وتوثيق 
ارتباط قوي بالتراث الثقافي العربي والحضارة اإلنسانية 

بشكل عام.

و«أجمل  الفنية«  اللوحات  »أجمل  ُمسابقات  وتتوّجه 
الصور الفوتوغرافية«، للرسامين والمصورين من كافة 
)الصقارة،  فروع   3 منها  كل  وتشمل  العالم،  أنحاء 
الثالثة  الفائزين  تكريم  يتم  بحيث  والتراث(  الفروسية، 
األوائل في كل فرع، على أن ُيسمح لكل فنان المشاركة 
 ،2021 في  إنتاجه  من  فرع،  كل  في  واحد  فني  بعمل 

يتسم باإلبداع والتمّيز والحّس الفني العالي.

ويستقطب المعرض هذا العام ُمشاركات فنية محلية 
وعالمية لرسامين من اإلمارات والعديد من الدول، من 
المواهب الصاعدة والفنانين الُمخضرمين الذين شاركوا 
بمعارض عالمية وحصدوا جوائز هامة، وتركوا بصمات 

في  التشكيلي  الفن  ساحات  في  واضحة 
بشكل  الثقافي  والمشهد  والعالم  اإلمارات 

عام.

ومصورين  تشكيليين  فنانين  ويستضيف 
فوتوغرافيين ورسامين وخطاطين ومصممين 
فنيين، إضافة لدور عرض فنية محلية ودولية، 
بمختلف  عالية  بحرفية  لوحات مصنوعة  ُتقّدم 
الفنية،  المدارس  مختلف  عن  ُتعّبر  التقنيات 
وتتمحور  والعصرية،  والتجريدية  الواقعية 
والبحرية،  الصحراوية  البيئات  حول  مواضيعها 
العديد  وحرص  كما  وشجونه.  شؤونه  والصيد، 
أعمال  تطوير  على  المشاركين  الفنانين  من 
فنية ولوحات تشكيلية خصيصًا لثيمة المعرض 
بـروح  وتراث....  »استدامة  الجديدة  دورته  في 

ُمتجددة«.

دعوة  وّجهت  قد  المعرض،  إدارة  كانت 
للمبدعين من النشء للمشاركة في »مسابقة 
فنان المستقبل«، على أن يكون ُعمر المتقدم 
17 عاًما أو أقل، وأن يكون العمل الفني وثيق 

كما،  الـ11  المعرض  قطاعات  من  بأي  الصلة 
وبشعار المعرض لهذا العام »استدامة وتراث.. 

بروٍح ُمتجّددة«.

الجديدة  دورته  في  الضوء  المعرض  وُيسّلط 
عبر  الجميلة  للفنون  الفجيرة  أكاديمية  على 
والخط  للرسم  للطالب  عمل  ورش  تنظيم 

العربي، والفخار، والنحت، والتصوير.





حضور ُمهم لجمعية اإلمارات للخيول العربية وُمشاركة استثنائية في هذه النسخة من معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية، حيث ُتقّدم الجمعية في جناحها بالمعرض دورة تحكيم وعارضين للمواطنين، فضال عن حلقة تثقيفية عن 

الخيل العربية وعرض الطلق الحر.

وأكدت الجمعية، أّن أهم األولويات التي تسعى لها من خالل الحدث، هي التركيز على تأهيل الكوادر المواطنة في 
العديد من التخصصات المتعلقة بالخيل العربي، مثل التحكيم، والعرض، باإلضافة إلى رفع معدالت الثقافة المجتمعية 

تجاه الخيل العربي والفروسية بشكل عام.

ثراه« مع  نهيان »طيب هللا  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  للمغفور  نادرة  المعرض، صورًا  الجمعية في  جناح  ويعرض 
الخيول، مع عرض لخدمات الجمعية لكل المعنيين بالخيل العربي.

وحول تفاصيل دورة الحكام المواطنين، أوضحت الجمعية أّنها تستهدف مالك مربي الخيل العربية، لشرح أساسيات 
التحكيم في المسابقات، وأنها ستشهد دراسات نظريبة وعملية وتحريرية، ولن يجتازها إال الحاصل على نسبة 70 % 
فما فوق من درجة التقييم، وسيحاضر فيها حكام معتمدون من المنظمة األوروبية للخيول العربية، كما ستستضيف 
الدورة 6 حكام ناشئين نظرًا الهتمامهم الكبير بالخيل العربية منذ الصغر، ولتأهيل هذه الكوادر بأفضل معايير التحكيم 

ستقوم الجمعية برعاية الحكام الناشئين وتثقفهم في المجال بشكل أكبر.

وفيما يخص دورة العارضين فهي تستهدف األشخاص الذين يعرضون الخيل في مسابقات جمال الخيل العربية، خاصة 
أقرب  الخيل  يكون  ُمتمرسًا  العارض  كان  وكلما  جماله،  مالمح  كل  إلبراز  الخيل  يقود  أن  يمكنه  بمهاراته  العارض  أن 

إلظهار عناصره الجمالية والحصول على أعلى درجة في التقييم.

وستتحدث الحلقة التثقيفية عن األمور العامة المتعلقة بالخيل العربي، ومسابقات جمال الخيل العربية، وأهم لوائح 
وقوانين تسجيل الخيل العربية في دولة اإلمارات، وكافة الخدمات التي ُتقّدمها الجمعية.

جمعية اإلمارات للخيول العربية تنظم دورات للتحكيم والعارضين





أعلنت »إيه أر بي اإلمارات«، العالمة التجارية الرائدة والمتخصصة 
في لوازم سيارات الدفع الرباعي ومعدات الرحالت البرية، وإحدى 
المسعود، عن مشاركتها كشريك  لمجموعة  التابعة  الشركات 
رسمي للسيارات في النسخة الثامنة عشر من معرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية 2021.

في  التوالي  على   12 الـ  للسنة  اإلمارات«  بي  أر  »إيه  وُتشارك 
المبتكرة  والتقنيات  المنتجات  أحدث  تستعرض  حيث  المعرض، 
إلكسسوارات السيارات ضمن منصتها الخاصة في الحدث األكبر 

من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا.

كما ستقوم الشركة رسميًا بإطالق مجموعة من أحدث منتجات 
العالمة التجارية األسترالية إيه أر بي والتي تشهد إقبااًل كبيرًا 
المخصصة  فليندرز  خيمة  تشمل  والتي  اإلمارات،  دولة  في 
 ARB وثالجة  »بوشرانغر«،  الهواء  ضواغط  السيارات،  ألسطح 
المحمولة  النار  إلى حفرة  السيارة، إضافة  Zero، وحامل سقف 
عشاق  تطلعات  لتحقيق  مصممة  وكلها  للتخييم،  المخصصة 

المغامرات في الهواء الطلق في دولة اإلمارات.

نيسان  سيارة  على  المنتجات  هذه  عرض  سيتم  الحدث،  وخالل 
باترول Y61 ضمن منصة الشركة في المعرض رقم G11.7، مما 
سيسمح للزوار بقضاء تجربة ممتعة ومميزة، والتعرف بشكل 
المطروحة، كما  المنتجات  تثبيت واستخدام  أوضح على كيفية 
60% على  إلى  للحصول على خصومات تصل  سيحظون بفرصة 
مجموعة من المنتجات المختارة التي ستعرضها الشركة خالل 

المعرض.

وقال وليد يوسف، المدير العام لـ »إيه أر بي اإلمارات«: »ُتشكل 
للصيد  الدولي  المعرض  من  الحالية  النسخة  في  مشاركتنا 
المنتجات  من  مجموعة  الستعراض  مثالية  فرصة  والفروسية 
كما  اإلمارات،  دولة  في  األولى  للمرة  ُتطرح  التي  الحصرية 
وأحد  اإلمارات  في  التجارية  عالمتنا  سفير  معنا  سيتواجد 
»طوني  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  المؤثرة  الشخصيات 
كيروز«، وعاشق المغامرات مهدي األمين، حيث سيتمكن الزوار 
كما  وتجاربهم.  خبراتهم  من  واالستفادة  معهم  التفاعل  من 
المسعود  لمجموعة  الريادي  الدور  على  الضوء  تسليط  سيتم 
في الحفاظ على التراث الثقافي األصيل لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة واالرتقاء به، تماشيًا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.«

آر بي اإلمارات والمعرض  إيه  وأضاف: »لقد لعبت الشراكة بين 
بارزًا  الماضي، دورًا  العقد  الدولي للصيد والفروسية على مدار 
في جمع الشغوفين وعشاق المغامرة تحت سقف واحد، إضافة 
التي  العريقة  التراثية  التقاليد  الضوء على أهمية  إلى تسليط 
بما  المعرض،  حيال  بثقة  ونتطلع  اإلمارات.  دولة  بها  تنفرد 
نمو  فرص  تعزيز  في  وُيسهم  الزوار،  مع  تفاعل  من  سيقدمه 
من  أوسع  قاعدة  مع  بالتواصل  أهدافها  وتحقيق  الشركة 

العمالء.«

»إيه أر بي اإلمارات«، شريك رسمي للسيارات
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