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اإلمارات تقود العالم
في مجـال صـون البيئـة

والصقارة والصيد الُمستدام..



أبوظبي، 2 أكتوبر 2021

 ،)IAF )الـ  الجارحة  الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  االتحاد  أعلن 
ناديًا ومؤسسة معنية   110 التي تضم في عضويتها  العالمية  المؤسسة 
برياضة الصيد بالصقور، وُتمّثل 90 دولة، وينتمي لها ما يزيد عن 100 ألف 
األمين  المنصوري  انتخاب معالي ماجد علي  إعادة  العالم، عن  صقار حول 
العالمي للصقارة والمحافظة  لنادي صقاري اإلمارات، رئيسًا لالتحاد  العام 

على الطيور الجارحة.

وتّم انتخاب معاليه باإلجماع رئيسًا لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ مطلع 2022، 
على  ُعقدت  والتي  لالتحاد،  العمومية  الجمعية  أعمال  ختام  في  وذلك 
 ،)2021 )أبوظبي  والفروسية  للصيد  الدولي  المعرض  فعاليات  هامش 
IAF، ما يعكس الثقة العالمية الُمتنامية بُقدرات  وبإجماع كافة أعضاء الـ 
دولة اإلمارات، وخبرات أبنائها في كل ميدان، وتقدير الدور الكبير الذي قام 
وإنجازات  وفعاليات  أنشطة  تطوير  في  المنصوري  علي  ماجد  معالي  به 
المؤسسات  مع  الدولية  عالقاته  وتعزيز  الماضية،  السنوات  خالل  االتحاد 
منظمة  ُمقّدمتها  وفي  اإلنساني،  والتراث  الصقارة  بصون  المعنية 

اليونسكو.

إعادة انتخاب معالي ماجد علي المنصوري، 
باإلجماع، رئيسًا لالتحاد العالمي للصقارة 

والمحافظة على الطيور الجارحة

اإلمارات تقود العالم في مجال صون 
البيئة والصقارة والصيد الُمستدام..

الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  لالتحاد  استراتيجيته  وتمّثلت 
الجارحة، في جعله منظمة دولية غير حكومية ذاتية االكتفاء والتمويل، 
وتبّني مجلس اإلدارة مهمة ورؤية واضحة عبر بّث رسائل إيجابية، وتحديد 
الُمعتمدة  القوانين  رئيسة كأولوية، وهي مراقبة ودراسة  أربعة مجاالت 
الصقارة،  على  تأثيرها  مدى  ومعرفة  لتقييمها  الدولي  المستوى  على 
والمشاركة  الدولية  التنظيمية  الهيئات  مع  التنسيق  إمكانية  من  التأكد 
في عملياتها، توفير الوصول ألفضل الممارسات والحصول على المعرفة 
الواسعة وضمان جودتها ودقتها، وتحقيق تواصل أكثر فعالية مع األعضاء 
والمنظمين والجمهور ودعم وحدات IAF الُمختّصة في متطلبات التواصل 
وتشجيع  األعضاء  فعاليات  لتنسيق  برامج  لوضع  إضافة  بها،  الخاصة 

النشاطات الفردية لهم.



جميع  في  الصقارين  تمثيل  الدولي،  االتحاد  قيادة  في  إنجازاته  أهم  ومن 
لوكسمبورج  من  كّل  في  للصقارة  أندية  إنشاء  وُمتابعة  العالم،  أنحاء 
إلعادة  الدنماركي  بالصقور  الصيد  نادي  جهود  ودعم  والنرويج،  وفنلندا 
مشروعية ممارسة الصقارة في بالده، لتتم بالتالي إضافة أربع دول جديدة 
في قائمة الدول التي ُيمثلها االتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على 
الطيور الجارحة، فضاًل عن تعزيز جهود ممارسة الصقارة في كل من أفريقيا 
الكاريبي، واستمرارية  البحر  الالتينية ومنطقة  وأمريكا الشمالية وأمريكا 

مساعي حماية الصقور البرية في آسيا والتي حققت نسب نجاح كبيرة.

اليوم،  ولغاية   2019 العام  منذ  العالمي  االتحاد  ترأس  قد  المنصوري  كان 
وانتخب قبلها لمنصب نائب رئيس االتحاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا سنة 2015. وُيذكر أّن نادي صقاري اإلمارات قد انضم في ديسمبر 
2003 لعضوية الـ )IAF(، وذلك بعد فترة وجيزة من تأسيسه الذي جاء في 

سبتمبر 2001.

الجارحة«  الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  »االتحاد  ُيعتبر 
الصيد  فن  على  بالحفاظ  ُتعنى   ،1968 عام  تأسست  ربحية  غير  مؤسسة 
بالطيور  تهتم  تقليدية  ثقافة  من  به  يرتبط  وما  إنساني،  كتراث  بالصقور 
وتشجيع  الطبيعية  الموائل  على  الحفاظ  خالل  من  وفرائسها،  الجارحة 

الصقارة في سياق االستخدام الُمستدام للحياة البرية.

يقع المقر الحالي لالتحاد في بلجيكا، وُتعد العضوية فيه ُمتاحة ومفتوحة 
التي تضم في  واألغراض  المهام  لنفسها  اتخذت  التي  كافة  للمؤسسات 
طّياتها بصورة رئيسية رياضة الصيد بالصقور، وتعني، حسبما ورد تعريفها 
أحد  بوساطة  الطبيعية  بحالتها  البرية  الطرائد  »مطاردة  الميثاق  بموجب 

الطيور الجارحة الُمدربة«.



دور ريادي لإلمارات

وتقديرًا للدور الهام والفاعل لدولة اإلمارات في مجال الحفاظ على التراث 
اإلنساني وصون الصقارة والصيد الُمستدام، وهي التي قادت أهم اإلنجازات 
غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  بتسجيلها  الصقارة  تاريخ  في 
مؤسس  اختير  فقد   ،2010 عام  اليونسكو  منظمة  في  للبشرية  المادي 
نهيان ولي  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  اإلمارات صاحب  نادي صقاري 
على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  لالتحاد  فخريًا  رئيسًا  أبوظبي،  عهد 

الطيور الجارحة “IAF” في عام 2017.

في  للصقارة،  العالمي  االتحاد  أجلها  من  أسس  التي  األهداف  وتتمثل 
مزاولتها  مناطق  في  التقليدية  بصورتها  الصقارة  على  المحافظة 
المحافظة  بمزاولتها،  ترغب  التي  المناطق  في  لها  والترويج  المعتادة، 
البحوث  إجراء  على  التشجيع  ومواطنها،  وطرائدها  الجارحة  الطيور  على 
العلمية والطبية حول الطيور الجارحة البرية والمكاثرة في األسر، وإظهار 

واستدامة الصورة اإليجابية للصقارة بجوانبها كافة.

شارك معالي ماجد علي المنصوري، في تأسيس نادي صقاري اإلمارات في 
عام 2001، وهو عضو مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
البيئة  بالتوازي مع عمله السابق كأمين عام لهيئة  الكبير  الدور  وكان له 
في أبوظبي، في تعزيز جهود تطبيق اتفاقية االتجار الدولي في الحيوانات 

والنباتات المهددة باالنقراض )السايتس(.

2003 في تنظيم نادي صقاري اإلمارات سنويًا لمعرض  وساهم منذ عام 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، األضخم من نوعه في الشرق األوسط 
الدولي  الصداقة  مهرجان  تنظيم  إحياء  إلعادة  إضافة  أفريقيا.  وشمال 
للبيزرة بدءًا من عام 2011، وتأسيس مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة 

الصحراء العام 2016 بهدف رفع الوعي بالصقارة كتراث إنساني مشترك.

السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  بخالص  معاليه  توّجه  المناسبة،  وبهذه 
السمو  الدولة حفظه هللا، ولصاحب  رئيس  آل نهيان  زايد  بن  الشيخ خليفة 
نادي صقاري  أبوظبي مؤسس  آل نهيان ولي عهد  زايد  بن  الشيخ محمد 
اإلمارات، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
أصحاب  قبل  من  تقديمه  يتم  الذي  الكبير  للدعم  النادي،  رئيس  الظفرة 
التراث اإلنساني وتوفير أسس  السمو لكّل جهد دولي ُيسهم في حماية 
إطار  في  وذلك  والحضارات،  الشعوب  مختلف  بين  المشترك  التعاون 

استراتيجية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لإلمارات.

اإلمارات شهدت خالل  أّن دولة  اإلمارات،  لنادي صقاري  العام  األمين  وأكد 
واستدامة  الثقافية  التنمية  عملية  إطار  في  بارزا  تحّوال  الماضية  العقود 
التراث وتعزيز جهود الحفاظ على هوية وثقافة شعب اإلمارات، وذلك من 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  هللا  بإذن  له  المغفور  المؤسس  زرعه  ما  خالل 
نهيان - طّيب هللا ثراه - من عشق للتراث واالعتزاز به، بالتوازي مع تعزيز 
في  إيجابيًا  وتأثيرًا  حضاريًا  تطورًا  العالم  دول  أكثر  كإحدى  اإلمارات  مكانة 

الحوار بين الثقافات.

الترويج  في  الكبير  والدور  الفضل  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  وكان 
لتراث الصقارة عالميًا وتسجيله في اليونسكو عام 2010، عبر قيادة جهود 
ملف  في  المشاركة  الدول  عدد  تضاعف  فيما  وأجنبية،  عربية  دولة   12

الصقارة خالل 10 سنوات، ليبلغ اليوم 22 دولة.

تهنئة وتقدير

 ،)IAF( الجارحة  الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  االتحاد  أّن  ُيذكر 
سلسلة  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  فعاليات  خالل  عقد 
ندوات وورش عمل ُمختّصة حول »ُمستقبل رياضة الصيد بالصقور«، وذلك 

بالتعاون مع كّل من منظمة اليونسكو ونادي صقاري اإلمارات.

وشّكلت ورش العمل الغنية، خطوة هامة لتعزيز ُقدرات الدول المشاركة 
في ملف تسجيل الصقارة في اليونسكو، ولكافة مجتمعات الصقارة في 

جميع أنحاء العالم على حّد سواء.

أعضاء  وكافة   ،)IAF( للـ  التنفيذي  المدير  تيمبرل،  غاري  توّجه  جهته،  من 
الوفود الُمشاركة في االجتماع العام لالتحاد العالمي للصقارة والمحافظة 
علي  ماجد  لمعالي  والتقدير  التهنئة  بخالص  الجارحة،  الطيور  على 
المنصوري، على فوزه باإلجماع بفترة رئاسة ثانية لالتحاد، وهو ما يعكس 

الثقة العالمية بدولة اإلمارات وخبرات أبنائها في كل ميدان.

الذي  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  لمعرض  الفضل  تيمبرل  وأرجع 
2004، في نمو  IAF على الُمشاركة في فعالياته منذ العام  دأب اتحاد الـ 
وتطّور وتوّسع االتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، 
والذي أصبح يضم في عضويته اليوم 90 دولة في العام 2021 ، ُمقابل 35 

دولة في عام 2004.

معرض  كان  فقد  الماضية،  الدورات  خالل  كثيرة  مناسبات  »في  إّنه  وقال 
لالتحاد  السنوية  لالجتماعات  مركزًا  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي 
المعرض  أّن  كما  الجارحة.  الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي 
الصقارة  حول  الناجحة  المؤتمرات  من  العديد  السنين  مّر  على  استضاف 
الُمساهمة  على  مباشر  بشكل  ساعدنا  ما  وهو  عليها،  المحافظة  وُسبل 
في تعزيز ُمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة الرائدة، وفي ُمقّدمتها 
الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  ضمن  اليونسكو  في  الصقارة  تسجيل 

غير المادي«.



Whether for inflating tyres and camping accessories, running air tools, activating Air Lockers 
or even re-seating a tyre onto a wheel, there’s a model available to suit your needs.

Here are the options available:

 Portable Compressors On Board

On Board, Portable, or with di�erent Outputs

The partner of the Arab Adventures!

Make your trip an upgrade an check all our available accessories 
by scanning our QR code below.

Single and Twin 

Available



بنجاح كبير، ووسط حضور جماهيري متزايد فاق التوقعات، ومشاركة 680 
شركة وعالمة تجارية من 44 دولة، تختتم غدًا األحد فعاليات الدورة الـ«18« 
من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي أقيمت برعاية سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس 
ُمتجددة«،  بروح   .. وتراث  »استدامة  شعار  تحت  اإلمارات،  صقاري  نادي 
ومزجت فعالياتها المتنوعة بين سحر التراث وأحدث ما توصلت إليه حلول 

التكنولوجيا في عالم الصيد والفروسية وحماية البيئة.

واستجابة لرغبة الزوار ولطموحات العارضين في القطاعات الـ11 التي ُتشّكل 
الحدث األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، أقيم المعرض 
اإلمارات، وذلك  نادي صقاري  بتنظيم من  أيام،   7 األولى على مدى  للمرة 
في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2021 في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض.

والشركات  التجارية  العالمات  كبرى  يجمع  أن  المعرض  استطاع  كما 
جديدة  وخدمات  منتجات  وإطالق  والخبرات  المعارف  لتبادل  الُمتخصصة، 
التجارية ولقاء  ساهمت بشكل كبير في توسيع األعمال، وعقد الصفقات 

العمالء والشخصيات البارزة في الصناعة وجهًا لوجه.

واستقطب المعرض في دورته الحالية 319 عارضًا محليًا، يمتلكون نحو 85 
عالمة تجارية عالمية، فضاًل عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 
تحت  التقوا  بالصقارة،  ُتعنى  ودولية  محلية  ومؤسسة  وجمعية  ناديًا   20

المساحة  ُتعّد  والتي  مربع،  متر  ألف   50 ُتقارب  مساحة  على  واحد  سقف 
األكبر في تاريخ المعرض منذ انطالقه.

اليوم، إسدال الستار على الدورة الـ18 وسط 
حضور جماهيري كبير ونجاح فاق التوقعات

ما  ضمن  وغنى،  تنّوعًا  األكثر  الفعاليات  من  عددًا  الحالية  الدورة  وشهدت 
ورياضية ساحرة  تراثية  حّيًا، وُمسابقات شّيقة وعروض  90 نشاطًا  يزيد عن 
أمتعت الجمهور على مدى أسبوع كامل، باإلضافة إلى أكثر من 50 ورشة 
الصيد  رياضات  تحاكي  التي  الفنية  اللوحات  ومئات  هادفة،  تعليمية  عمل 
منصات  وتوفير  والصقور،  األصيلة  العربية  الخيول  وجماليات  الفروسية 
من  الجمهور  أمام  متميز  بأسلوب  اإلمارات  تراث  على  الضوء  لتسليط 
عبر  وعالميًا  وعربيًا  إماراتيًا  فّنانًا   125 من  أكثر  أبرزها  الجنسيات،  مختلف 

إبداعاتهم في التي زينت أجنحة منطقة الفنون والحرف اليدوية.

وكانت ساحة العروض قلب الحدث النابض، ومحور أجمل الفعاليات والعروض 
ومنها  للصيد،  أبوظبي  معرض  في  إال  ُمشاهدتها  ُيمكن  ال  التي  الحّية 
عروض الفروسية الموسيقية والتراثية، وورش تدريب الخيول، ومزاد الهجن 
العربية، ومزاد الصقور المكاثرة في األسر، والرماية بالقوس والسهم من 
على ظهر الخيل، وورش عمل حول أساسيات القيادة في البر والمغامرات، 
باإلضافة إلى رحلة تعليمية حول جذور الصقارة العربية وخصائصها الفريدة، 
قّدمتها مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وغير ذلك الكثير 

من العروض التي القت اهتمامًا كبيرًا من الزوار.

خاص  عرض  مقدمتها  في  غنية،  فعاليات  العروض  ساحة  وشهدت  كما 
بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بمشاركة شرطة 
وكذلك  للفروسية،  بوذيب  وأكاديمية  للفروسية،  ظبيان  ونادي  أبوظبي، 
بأبوظبي،  العربي  السلوقي  مركز  بتنظيم  السلوقي  َجمال  مسابقة 
التاريخية  القتال  فنون  أنواع  لبعض  وعروض  األرضية،  الرماية  وفعالية 
الحر«، ودورة  التقليدي(، وفعاليات عرض »الطلق  العربي  بالسيف  )ُمبارزة 
بتنظيم من جمعية اإلمارات  الوطنية،  التحكيم  الوطنية، ودورة  العارضين 

للخيول العربية.

كما أقيمت عروض الطيور الجارحة لحديقة حيوان العين، عروض الفروسية 
عن  تعليمية  عروض  والمهر،  الخيل  ركوب  فعاليات  البوليسية،  والكالب 
شرطة   – الحواجز  لقفز  الفروسية  وعروض  للبولو،  غنتوت  نادي   – البولو 
للقدرة،  بوذيب  أكاديمية   – األوتاد  والتقاط  الفروسية  وعرض  أبوظبي، 
رعاية  خدمات  مجال  في  الُمنتجات  أحدث  الستخدام  توضيحية  وعروض 

الخيول »كاريون إيكون«.

وتضمنت الدورة الـ18 من المعرض منصات تعليمية فريدة من نوعها حول 
إقليميين  خبراء  جمعت  والتي  والفنون،  والفروسية  والصقارة  االستدامة 

ودوليين، شركوا رؤاهم المهنية حول تلك الصناعات لجميع العارضين.
وعكس شعار الدورة الـ18 من المعرض »استدامة وتراث .. بروٍح ُمتجّددة« 
والرياضات  والصيد  البيئة  استدامة  تعزيز  في  والعالم  أبوظبي  جهود 
لتطوير  شاملة  استراتيجية  وبلورة  الصلة،  ذات  التجارية  واألعمال  التراثية 
ترتكز على نجاحات  التي  الفعاليات واألنشطة  المزيد من  المعرض وابتكار 

الدورات الماضية بروح ُمتجّددة ُمبدعة.

كامل  اتباع  وسط  تنظيمها  تم  المعرض  من  الـ18  الدورة  أن  بالذكر  جدير 
الدولة  في  المعنية  الجهات  بها  أوصت  التي  االحترازية  اإلجراءات  لكافة 
تعاونًا  والحضور  المشاركين  جميع  أبدى  كما  كورونا،  فيروس  من  للوقاية 
والتباعد  الكمامات  ارتداء  خصوصًا  اإلجراءات،  كافة  اتباع  في  راقيًا 
االجتماعي، وكذلك الدخول بنتيجة فحص سلبية ال تتعدى مّدتها 48 ساعة، 

حفاظًا على صحة وسالمة الجميع.



استضافت،  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  فعاليات  ضمن 
الصقارة.. »مستقبل  بعنوان  عمل  ورشة  الجمعة،  االستدامة،  منصة 

للصقارة  العالمي  االتحاد  من  فرينهووك،  وليم  قّدمها  استنتاجات« 
والمحافظة على الصقور البرية، الذي تناول قضايا متعلقة بعالم الصقور 
والتطورات المتوقع حدوثها خالل األعوام المقبلة والتي ستنقل المعارف 
المتواترة  الجهود  بفعل  بعيدة  آفاق  إلى  بالصقور  المرتبطة  والعلوم 
السليمة  الممارسات  وكذلك  المجال،  هذا  في  المتخصصين  للعلماء 

وتكاتف المهتمين بالصقور في أنحاء العالم.

اإلمارات  لدولة  الدؤوبة  بالجهود  الورشة  مستهل  في  فرينهووك  وأشاد 
في العناية بالصقور على المستويين المحلي والعالمي بدعم رسمي من 
أعلى المستويات، ُمنّوهًا إلى وجود تحّديات عديدة أمام المهتمين بالصقور 
وسالالتها على مستوى العالم، غير أن اإلمارات كانت وال زالت دائما سباقة 
في هذا المضمار، ما جعلها في صدارة الدول المهتمة بالصقور وتخصص 
لها إمكانات ضخمة ومؤسسات ومعارض عالمية على أرقى مستوى من 
الثقافات  مختلف  من  الناس  بين  بالصقور  االهتمام  ثقافة  تعزيز  أجل 
للصقارة  العالمي  االتحاد  جهود  باستمرار  تدعم  أنها  كما  والجنسيات. 
والمحافظة على الطيور الجارحة من أجل تحقيق أهدافه في زيادة الوعي 
بالحفاظ  يتعلق  فيما  خاصة  والمستقبل،  الحاضر  في  وقضاياها  بالصقور 

على الصقور وسالالتها النادرة الموجودة في بلدان عدة.

وأوضح الخبير الدولي أّن االهتمام بالصقارة ليس قاصرًا على فئات بعينها 
في المجتمع، ومن الممكن أن يكون ممارسا ألي مهنة مثل الطبيب أو 
المهندس وفي الوقت ذاته مهتما بالصقور وتربيتها والحفاظ عليها، ما 
يجعل مفهوم الصقارة أوسع من المفهم التقليدي لدى عديد من الناس.

العالم  الورشة من خبراء صقور على مستوى  أّن حضور  وبّين فرينهووك، 
يجمعهم األساس العلمي للحفاظ على هذا الطائر مع عدم إغفال الجانب 
عالقة  نشأت  التي  الطيور  أقدم  من  واحد  مع  اإلنسان  لعالقة  المشاعري 

بينها وبين اإلنسان منذ أزمنة بعيدة.

الصقور  نادرة من  التي تمتلك سالالت  البلدان  إلى  العمل  وتطرقت ورشة 
الحفاظ عليها  تواجه تحديات في  أنها  مثل تونس وليبيا وأفغانستان، غير 
ورعايتها ما يعكس األثر السيئ لألزمات السياسية على االهتمام بالصقور، 
بالصقور  االهتمام  لدعم  البلدان  هذه  في  حثيثة  جهود  بذل  يستلزم  ما 

والحفاظ على هذه السالالت.

في ورشة بعنوان »مستقبل الصقارة.. استنتاجات«
5 توصيات للحفاظ على رياضة الصيد 

بالصقور وفق أسس علمية

وأكد ضرورة التواصل مع األطراف العربية للمساعدة في الوصول بالجهود 
إلى بلدان الشرق األوسط من أجل زيادة فاعلية االهتمام بالصقور واالرتقاء 
الصقور  فيها  تلقى  ال  التي  البلدان  في  خاصة  الحالي  وضعها  من  بها 

االهتمام المطلوب.

اليونسكو  التفاقيات  مستشار  صالح،  عوض  للدكتور  كلمة  ذلك  أعقب 
للحفاظ على التراث، تطرق فيها إلى جهود دولة اإلمارات في دعم جهود 
السديدة  الرؤية  بفضل  السنين  عشرات  منذ  الصقور  على  المحافظة 
للمغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه، 
 1976 العالم في  الصقور في  بالصقارة حيث دعا خبراء  المبكر  واهتمامه 
هذا  ولعّل  توقف.  بال  الجهود  هذه  لتتوالى  أبوظبي  في  اجتماع  إلى 
االجتماع السنوي في المعرض الدولي للصيد والفروسية ُيعّد أحد مظاهر 
لمناقشة  العالم  أنحاء  من  الصقور  خبراء  يجتمع  حيث  االهتمام  هذا 
قضاياهم وبرامجهم المستقبلية، وأن يكونوا جزءا من هذا المعرض ألن 

دولة اإلمارات رائدة في رعاية االتحاد العالمي للصقارة.

5 استنتاجات وتوصيات مستقبلية أجملها د.صالح  ـِ  ب وخرجت هذه الورشة 
فيما يلي:

الصقور ورعايتها، والثناء على دولة  الحفاظ على  إلى مزيد من  1-الدعوة 

اإلمارات لما تقوم به من عمليات تكاثر وتطوير ورعاية مزارع الصقور في 
أماكن أخرى من العالم، وهي مسؤولية ُمقًدرة ويجب أن تستمر.

ليسوا  الصقارين  بأّن  والتعريف  الثقافية  األنشطة  أكبر من  بقدر  2-القيام 

قّناصين، ولكنهم أصحاب تراث إنساني كون هذه الرياضة من أقدم العادات 
اإلنسانية وتعكس عالقة مميزة بين اإلنسان والحيوان، وعلى المهتمين 
وأال  المحلي  المجتمع  من  جزءا  يكونوا  أن  البلدان  مختلف  في  بالصقور 

يمارسوا اهتماماتهم بعيدًا عن المجتمع المحيط بهم.

بالصقارة، حتى  اعترفت  التي  الثقافة  بوزارات  3-اإلبقاء على صالت قوية 

ُيترجم هذا االعتراف إلى مردود إيجابي على الصقور والمهتمين بها.

4-التواصل مع المنظمات غير الحكومية حتى يكونوا جزءًا من المجموعة 

العادات  الصقور وسالالتها وكافة  الحفاظ على  التي تعمل على  البشرية 
والرياضات المرتبطة بها.

بما  واسع  نطاق  على  وتوزيعها  بالصقور  خاصة  ثقافية  مجلة  5-إعداد 

يسهم في زيادة التعريف بالصقارة وتحدياتها، وكذلك أهم األهداف التي 
يسعى العاملون في هذا المجال إلى تحقيقها بفعل تكاتف المجتمعات 
المرتبطة  البشرية  األنشطة  أقدم  من  بواحد  لالرتقاء  والعالمية  المحلية 

بالكائنات األخرى.



ُيعتبر جناح نادي صقاري اإلمارات من األجنحة المتميزة في معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية، حيث يضم تحت سقفه العديد من األركان مثل 
العربي،  السلوقي  مركز  وركن  للصقارة،  زايد  بن  محمد  مدرسة  ركن 
والحبارى، وركن استخراج جوازات سفر الصقور، واالتحاد العالمي للصقارة، 
من  وغيرها  الجارحة،  الطيور  على  للمحافظة  زايد  بن  محمد  وصندوق 

المشاركات لبعض شركائه االستراتيجيين الدوليين.

ويحرص القائمون على الجناح على تعريف زوار المعرض بما ُيقّدمه »نادي 
مدرسة  في  االشتراك  وكيفية  ألعضائه،  خدمات  من  اإلمارات«  صقاري 
الجنسين،  من  متعددة  عمرية  فئات  واستقبالها  للصقارة  زايد  بن  محمد 
حيث يتم إلحاقهم بدورة تتراوح فترة التدريب فيها من شهر إلى شهرين، 
التدريب  يتم  إذ  االختبار،  اجتياز  بعد  المتدرب شهادة صقار  يتم بعدها منح 
به وطريقة حمله، ومتى  االعتناء  بالصقر، من كيفية  يتعلق  ما  على كل 

يأكل ومتى وكيف يمكن تدريبه على الصيد وغير ذلك الكثير.

التعليمية،  البرامج  للصقارة، مجموعة من  زايد  بن  وُتقّدم مدرسة محمد 
منها دروس نظرية في تربية الصقور وأنواعها، ومبادئ الصقارة وأخالقها، 
وكيفية الحفاظ على الصقور، وعلى المحاجر ولوائح التعامل معها وكيفية 
الواجب  واألخالقيات  واآلداب  العملية  الصحراء  فراسة  وكذلك  استدامتها، 
كافة  تناسب  تمهيدية  دورات  تقديم  إلى  باإلضافة  الحظيرة،  في  اتباعها 
األعمار والقدرات، وتنظيم برامج ترفيهية للسياح، وزيارات تعليمية لطالب 

المدارس ومنتسبي العديد من الجهات.

في  نوعه  من  األول  ُيعتبر  الذي  العربي،  السلوقي  مركز  ركن  في  أما 
منطقة الخليج العربي والشرق األوسط، فيوضح القائمون عليه للزوار نشأة 
المركز وما قّدمه وُيقّدمه للمهتمين بتربية السلوقي العربي األصيل منذ 
العربي  التقليد  هذا  إحياء  بهدف  اليوم،  وحتى   2001 العام  في  إنشائه 
المتخصصة  الخدمات  من  والعديد  الكاملة  الرعاية  تقديم  عبر  العريق، 

لألعضاء وكالبهم السلوقية.

ويوضح القائمون على الجناح لزوار المعرض أنواع السلوقي العربي األصيل 
)األريش، والحص(، وتعريف بالتدريبات والفعاليات التي يعمل عليها المركز، 
من تدريب مالك السلق على كيفية االعتناء به، وتشجيعهم على المشاركة 

به في مسابقات المزاينة والسباق وغيرها.

والسباق  والصيد،  الطاعة،  على  المركز  في  السلوقي  تدريب  ويتم 
المركز  يقدم  كما  الملعب،  في  بأنشطة  والقيام  والسباحة،  والمراوغة، 
االستشارات البيطرية والفحوصات الصحية والتطعيمات واللقاحات للسلق، 
الشريحة  ملفات  في  التسجيل  وكذلك  الصحية،  الشهادات  وإصدار 
نظافة  حول  النصائح  وتوفير  العالم،  مستوى  على  الدقيقة  اإللكترونية 
إكثار  على  المالك  تشجيع  إلى  باإلضافة  بمظهره،  والعناية  السلوقي 
العربية وكيفية  السالالت  النصائح حول  وتقديم  األصيل  العربي  السلوقي 
في  الفائزة  السلوقي  الصيد  كالب  من  استيالد  فحول  وتوفير  إكثارها، 
المسابقات والحاصلة على جوائز، فضاًل عن تقديم خدمات تسجيل وإصدار 

شهادات للسالالت.

بشروط  المهتمين  وتعريف  الصقور  جوازات  إلصدار  ركنًا  الجناح  ويضم 
فيديو  مقاطع  تعرض  كبيرة  عرض  شاشة  على  يحتوي  كما  استخراجها، 
الصقور  وفعاليات  مسابقات  كافة  في  النادي  مشاركات  تجسد  مصورة 
والحبارى والسلوقي، ولوحة كبيرة دونت عليها إنجازات النادي منذ تأسيسه 
وحتى اليوم، باإلضافة إلى أركان لعدد من الشركاء االستراتيجيين األوروبيين 
وكالب  بالصقور  المتعلقة  والمنتجات  األجهزة  بعض  يعرضون  الذين 

السلوقي.

نادي صقاري اإلمارات يستقطب 
الُمهتمين بالصقور والسلوقي العربي



دورته  في   ،»2021 »أبوظبي  والفروسية  للصيد  الدولي  المعرض  يشهد 
الثامنة عشرة، التي تختتم فعالياتها مساء األحد 3 أكتوبر 2021، في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، حضورا بارزا 
اليومي  البرنامج  في  المشاركات  ضمن  أو  الجمهور  بين  سواء  للمرأة، 

لألنشطة والفعاليات في المعرض.

وشّكل موضوع »المرأة في الصقارة«، محورا مهما على جدول فعاليات، 
حول  الجارحة  الطيور  على  والمحافظة  للصقارة  العالمي  االتحاد  مؤتمر 
»ُمستقبل رياضة الصيد بالصقور«، والذي يستضيفه معرض أبوظبي للصيد 
والفروسية خالل هذه الدورة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبتنظيم كّل 

.) IAF( من نادي صقاري اإلمارات واالتحاد العالمي

متعددة  مشاركات  خالل  من  المرأة  دور  يبرز  أيضًا؛  الصقارة  مجال  وفي 
بإشراف من الجهات المختصة، مثل مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة 
الصحراء، التي احتفت في 2018، بتخريج أول دفعة على مستوى العالم من 
الصّقارات، بعد أن نجحن في إتقان الصقارة العربية وأخالقياتها وقواعدها 
وفنونها العريقة، حيث استطاعت المدرسة أن تستقطب لغاية اليوم: 2021 
طالبًا من الجنسين، منهم 1163 من الذكور، و 858 من اإلناث. ومن النماذج 
التي تفخر بها اإلمارات في هذا المجال، الطفلة اإلماراتية عوشة خليفة 
المنصوري )8 سنوات(، والتي اشتهرت بكونها أصغر صقارة في اإلمارات 
وفي العالم، ولمع نجمها منذ كان عمرها نحو 4 سنوات، حين شاركت في 
كأس رئيس الدولة لرياضة الصيد بالصقور، كما شاركت في معرض أبوظبي 
عام  للبيزرة  الرابع  الدولي  الصداقة  ومهرجان  والفروسية  للصيد  الدولي 

2017 بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات.

من  لفارسات  متعددة  مشاركات  المعرض  يشهد  الفروسية،  مجال  وفي 
مشاركة  أبرزها  ومن  لجمهوره،  ُيقّدمها  التي  العروض  في  اإلمارات 
لبنت  مشرفًا  نموذجًا  تقدم  أن  استطاعت  التي  الجسمي،  آمنة  الفارسة 
من  المتوارثة  الرياضة  هذه  نشر  في  الريادي  دورها  مع  خاصة  اإلمارات، 
بين  الفروسية،  نشر  عاتقها  على  وحملت  الجديدة،  األجيال  بين  األجداد 
مختلف الفئات، وإتاحة الفرصة لتعليم الفئات العمرية المختلفة بداية من 
األطفال في عمر 3 سنوات، ونجحت في تأسيس نادي إسطبالت كابر، وإدراج 
بالقوس  للرماية  عروض  بتقديم  وقامت  أنشطته.  ضمن  بالقوس  الرماية 

والسهم على ظهر الخيل، ضمن المعرض هذا العام.

المرأة ُتعّزز حضورها الفاعل في معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

هناك،  الصقارة  في  المرأة  بدور  المعرض  في  اليابان  جناح  واحتفى 
مستعرضا سيرة السيدة وريكو أوتسوكا التي قامت بدراسة الصيد بالصقور 
منذ عام 1995، بإشراف السيد زنجيرو تاغوموري، رئيس الجيل السابع عشر 
من  أوتسوكا  أصبحت   ،2007 عام  وفي  بالصقور،  للصيد  سوا  لمدرسة 
الصيادين المعتمدين لدى سوا وعينت كسكرتيرة تنفيذية لجمعية »سوا 
درجة  2008 على  عام  بالصقور«. كما حصلت في  الصيد  للمحافظة على 
الماجستير في »انثروبولوجيا الرياضة«، وقامت في عام 2011 بنشر كتابها 
زنجيرو  السيد  أوتسوكا  السيدة  2015 خلفت  عام  الصقار«. في  وروح  »فن 
للصيد  سوا  لمدرسة  عشر  الثامن  للجيل  كرئيسة  وعينت  تاغوموري، 
منهجية  ودروس  تقليدية  محاضرات  تقديم  مهمة  تتولى  حيث  بالصقور، 

للطالب والجمهور.

2000 عام، وكان الصقار  اليابان منذ حوالي  أّن الصقارة وصلت إلى  وُيذكر 
األول في اليابان كوري الجنسية، ومنحه االمبراطور آنذاك زوجة يابانية كي 
فكان  الصيد،  في  الصقور  استخدام  زوجته  فتعلمت  البقاء،  على  ُيشجعه 
أول صقار ياباني امرأة، وتلتها امرأة أخرى، ثم انتقل فن الصقارة إلى عدد 

كبير من الرجال في اليابان.

2021، مشاركة متميزة  والفروسية  للصيد  أبوظبي  كذلك يشهد معرض 
عاتقهن  على  يحملن  الالتي  اإلماراتيات  السيدات  من  التراث،  لحارسات 
اليدوية والتراثية،  بالحرف  مهمة تعريف الجمهور من مختلف الجنسيات 
مثل السدو والخوص وغيرهما من الحرف التي تناقلتها بنات اإلمارات من 
جيل لجيل، ومازالت رغم التطور الكبير الذي شهده المجتمع في السنوات 

األخيرة، حاضرة ومتواجدة بفضل األمهات والجدات.

يشهدها  التي  الفنية  المشاركات  من  كبيرة  شريحة  المرأة  وشّكلت 
مشاركة  اليدوية  والحرف  الفنون  قطاع  يشهد  حيث  العام،  هذا  المعرض 
واسعة من 80 رّسامًا وفنانًا تشكيليًا وحرفيًا من اإلمارات وعّدة دول عربية 
ومختلف أنحاء العالم، يتواجدون في منّصات وأجنحة عرض خاصة بهم. كما 
وترّشح أكثر من 45 رّسامًا وُمصّورًا فوتوغرافيًا لُمسابقتي الرسم والتصوير 
دول  من  والعديد  التعاون  مجلس  ودول  اإلمارات  دولة  من  الفوتوغرافي 
مجاالت  في  الفوتوغرافية  والصور  اللوحات  أجمل  تشمل  والتي  العالم، 

الصيد والفروسية والتراث بشكل عام.

أيضا شكلت المشاريع التي تديرها سيدات نسبة غير قليلة ضمن المشاريع 
بين  ُتقّدمها  التي  المنتجات  وتنوعت  المعرض،  في  المشاركة  والشركات 
واالكسسوارات  واليدوية،  التراثية  والمنتجات  والدخون،  العطور 

ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.

في المقابل؛ حرصت شركات على طرح منتجات مخصصة للمرأة الستقطاب 
لتجارة  الوطنية  بينونة  شركة  جناح  مثل  السيدات،  من  المعرض  جمهور 
مخصصة  الوزن  خفيفة  أسلحة  عرض  الذي  والصيد،  العسكرية  المعدات 
وجدت  أن  بعد  البنادق،  اقتناء  يعشقن  وممن  الصيد  هواة  من  للنساء 
السيدات  من  العديد  إقبال  شهدت  للمعرض  السابقة  الدورات  أن  الشركة 

والفتيات على شراء أسلحة صيد مرخصة.





يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للصيد 
قال  الفاعلة،  المشاركة  هذه  أهمية  عن  األحد.  يختتم  التي  والفروسية 
محمد العيسى مدير خدمات الدعم في صندوق خليفة: في كل عام نحرص 
على الحضور في المعرض الذي يجسد تراث اإلمارات، ومثل هذا المشاركة 
نفتخر بها دائمًا. وأوضح: نحن في صندوق خليفة لتطوير المشاريع نحرص 
على نشر ثقافة ريادة األعمال وإنجازاتنا في هذا المجال. وأضاف: من خالل 
على  ونجاوب  الجمهور  طلبات  نستقبل  المعرض  في  المشاركة  هذه 
أسئلتهم ونعرفهم بالميزات التي في صندوق خليفة، إذ لدينا الكثير من 

البرامج يستفيدون منها، ولهذا نحث كل المواطنين للحضور. 

وقال العيسى: إنجازات صندوق خليفة لتطوير المشاريع كثيرة، فقد نظمنا 
لغاية اآلن أكثر من 1000 دورة توعوية قدمناها بمشاركة أكثر من 20 ألف 
متدرب ومتدربة في مجال ريادة األعمال للمواطنين والمواطنات. وأضاف: 
أكثر من  أيضًا  ولدينا  1500 مواطن  أكثر من  الصندوق  تمويل  استفاد من 
العام  خالل  الجائحة  ظّل  في  وذكر:  العضوية.  برنامج  من  مستفيد   2000

2020 استطعنا أن نحقق قيمة مشتريات وصلت إلى أكثر من نصف مليار 

درهم. 

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يستقبل
 طلبات الجمهور بمعرض الصيد والفروسية

وأوضح: لدينا مشاركات في خارج الدولة تصل إلى 22 دولة في 3 من قارات 
العالم، وقد تّم تنفيذ مئات المشاريع وإيجاد آالف الوظائف.

هذا  في  وجدت  العيسى:  قال  العام،  هذا  في  المعرض  خصوصية  وعن 
هذه  مثل  أهمية  وتنبع  الدولي،  اإلقبال  من  الكثير  المعرض  من  الدورة 
المعرض لما يعكسه من أهمية الرياضات التراثية لنا. وأضاف: نحن نفتخر 
بالتراث الوطني، والجميع من كافة أنحاء العالم يهتمون به أيضًا، كما نفخر 

بالمشاركات اإلماراتية التي زادت في هذه السنة.



أبوظبي  معرض  في  خاص  بجناح  المتقدمة  العلمية  المجموعة  تشارك 
واالبتكارات  التقنيات  من  مجموعة  وتعرض  والفروسية،  للصيد  الدولي 
في  بموقعها  ُتعرض  التي  لمنتجاتها،  تروج  كما  المتقدمة،  العلمية 
المناخي  التغيير  وزارة  من  المرخصة  المجموعة  صيدلية  مثل  سويحان 
ومضادات  األدوية  من  مجموعة  وتشمل  اإلمارات.  دولة  في  والبيئة 

الطفيليات ومبيدات القوارض، واللقاحات وغير ذلك الكثير.

المجموعة العلمية المتقدمة تعرض أحدث 
ابتكاراتها بمعرض الصيد والفروسية

أداة  وهي  الحراري  التصوير  لمنتجات  المعتمد  الموزع  المجموعة  وتعتبر 
تشخيصية جديدة تستخدم في الطب البيطري، ويمكن استخدامها كأداة 
جديدة ليس فقط، لتشخيص إصابة األنسجة الرخوة الموجودة، ولكن أيضًا 
تمنح  أن  يمكن  ولهذا  المبكرة،  مراحلها  في  األنسجة  إصابة  لتشخيص 
وسيلة  السباقات  وهجن  خيول  مع  يتعاملون  الذين  البيطريين  األطباء 

محسنة لتشخيص وتقييم اإلصابة في وقت مبكر.



وُتنّظم مزادًا لإلبل بقيمة مليون و 200 ألف درهم

شهدت ساحة العروض الحّية في الدورة الـ 18 من معرض أبوظبي الدولي 
للعلوم  العلمية  »المجموعة  تنظيم  من  لإلبل  مزادًا  والفروسية  للصيد 
المتقدمة«، حيث تّمت المزايدة من قبل 20 مربيًا شاركوا في المزاد على 
15 رأسًا من اإلبل التي تّم بيعها جميعًا بأسعار متفاوتة، حيث بلغ مجموع 

180 ألف  200 ألف درهم، بينما بلغ سعر أعالها  قيمتها المالية مليونًا و 
درهم.

العلمية  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  النعيمي،  هللا  عبد  خليفة  وأوضح 
للعلوم المتقدمة، أن انطالق أول مزاد للهجن تنظمه المجموعة بشكل 
للصيد  الدولي  أبوظبي  لمعرض   2005 العام  دورة  ضمن  كان  رسمي 
المزادات  تنظيم  على  المجموعة  وتعمل  الحين  ذلك  ومنذ  والفروسية، 
بشكل سنوي ضمن المعرض وخارجه، الفتًا إلى أنه يحق ألي فرد المشاركة 

في المزاد عبر تعبئة النموذج الخاص.

وأضاف أن جميع اإلبل المشاركة في هذه المزادات من إنتاج »المجموعة 
سالالت  من  األجنة  زرع  عمليات  طريق  عن  المتقدمة«،  للعلوم  العلمية 
قوية وموثقة أبًا عن جد، ومنها سالالت جبار وطياري وشاهين، مؤكدًا أن ما 
يميز كل إبل عن اآلخر هو األصل ونتائج األب واألم، بمعنى أن تكون جذور 
األب واألم معلومة ومعروفة، وكذلك إجازاتهم في ميادين السباق، مشيرًا 
في  ونتائج  إنجازات  ألصولها  التي  السالالت  في  يرغبون  المربين  أن  إلى 

الميادين دون غيرها.

عبر  والمزايدة  الشراء  للمربين  تتيح  المجموعة  أن  إلى  النعيمي  وأشار 
تسهياًل  االجتماعي،  التواصل  وبرامج  مواقع  على  الرسمية  حساباتها 
المزادات  حضور  يفضلون  المزايدين  من  العظمى  الغالبية  أن  إال  عليهم، 

ومشاهدة الهجن على الطبيعة والتأكد من كل تفاصيلها.

وزاد أن المجموعة تمد المشترين ومالك اإلبل التي تنتجها بوثيقة رسمية 
المالك  تفيد  واألم  األب  بيانات  كافة  عليها  مسجل  لإلبل  هوية  عن  عبارة 
المجموعة  تحتفظ  حيث  آخر،  لشخص  الملكية  نقل  أو  البيع  يود  عندما 

بنسخة من هذه البيانات في سجالتها تصديقًا على وثيقة المالك.

أن  المتقدمة،  للعلوم  العلمية  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وبّين 
الموسم  يبدأ  الدولة،  مستوى  على  سنويًا  مزادات   5 تنظم  المجموعة 
بالمزاد األول في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والمزاد الثاني 
في جائزة زايد الكبرى، في حين ينظم المزاد الثالث في مهرجان سمو ولي 
عهد دبي، والرابع في سباق ختامي المرموم، أما المزاد الخامس فينظم 
في  المشاركة  تتم  حيث  الهجن،  لسباقات  الختامي  الوثبة  مهرجان  في 
هذه المزادات بنحو 120 إلى 150 رأسًا من اإلبل، مشيرًا إلى أن المجموعة 
تنظم مزادًا أو مزادين آخرين على هامش مهرجان الوثبة الختامي لسباقات 

الهجن لإلبل التي ينتجها األهالي بأنفسهم.

 ،1990 العام  في  كانت  المجموعة  في  اإلنتاج  بداية  أّن  النعيمي  وأفاد 
بتوجيهات من المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب 
هللا ثراه«، ومتابعة من أصحاب السمو الشيوخ، ومنذ ذلك الحين تم الحفاظ 
بشكل كبير على هذه السالالت من االندثار، وإكثار السالالت المتميزة التي 
ما  سنويًا  المجموعة  تنتج  حيث  الهجن،  سباقات  في  كبيرة  نتائج  حققت 

يقارب 250 رأسًا من اإلبل.

المواليد  جميع  توثيق  إلى   1993 العام  منذ  اتجهت  المجموعة  بأن  ونّوه 
لكل  المعلومات  كافة  عليها  مخزنة  بجسمها  إلكترونية  شرائح  وتثبيت 
في  المواليد  عرض  بعدها  ليتم  واألم،  األب  وأصول  الميالد  وتاريخ  مولود 
 ،2005 العام  في  المزادات  فكرة  جاءت  أن  إلى  ومتابعتها،  السباقات 

وتطورت عامًا بعد عام.





الفنانة التشكيلية اإلماراتية سارة البّناي واحدة من المبدعات اإلماراتيات، 
منّصة  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  في  وجدن  اللواتي 
البّناي عن امتنانها الحتفاء إدارة  إنتاجاتهم الفنية، وعبرت  عالمية لعرض 
معرض أبوظبي بألوان الفن التشكيلي، خاصة المرتبط بالخيول والمفردات 

البيئية المعبرة عن األصالة اإلماراتية.

 1987 منذ  بالشارقة  التشكيلية  الفنون  جمعية  في  عضو  إنها  وقالت، 
وشاركت في عديد من المعارض والفعاليات محليًا وعالميًا، غير أّن المعرض 
الدولي للصيد والفروسية يحمل أهمية خاصة لألعداد الكبيرة من الجمهور 
من مختلف الجنسيات التي تتردد عليه فضال عن الزخم اإلعالمي المصاحب 
الضيافة  من  أجواء  في  سنويًا  أبوظبي  تستضيفه  الذي  الكبير  للحدث 

العربية المميزة.

وذكرت أن حكايتها مع الرسم بدأت مبكرًا نقاًل عن والدتها التي كانت تعمل 
تتعلق  جعلها  ما  وأكثر  الوقت،  ذات  في  مدرسة  ومديرة  تشكيلية  فنانة 
بالرسم أنه محاكاة للروح -بحسب وصفها- وال تبدأ في اي عمل فّني إال إذا 
الفني  طموحها  يلبي  بما  إنجازه  على  قادرة  أنها  وشعرت  روحها  المس 

وذائقتها الجمالية.

وتعتمد في لوحاتها على ألوان االكريليك واستخدام ورق الذهب وأسلوب 
الـ »ميكس ميديا« الذي يعطي جماليات فريدة لألعمال التشكيلية.

ومن أهم اللوحات التي تطرحها على الجمهور في المعرض لوحة تحمل 
اسم »صحراء ليوا« وتعكس البيئة اإلماراتية وقيم االنتماء والوالء للوطن، 
أما لوحة »العز« فتمثل بنت اإلمارات بأزيائها المميزة مع الفرس والصحراء، 

باستخدام األلوان النارية المتقاربة من بعضها.

وهناك لوحة« المحاكاة« وتعبر عن صداقة بين الفرس والصقر كونهما من 
لوحة  بعيدة،  أزمنة  منذ  اإلماراتية  بالبيئة  المرتبطة  الحيوانات  أكثر 
فرس  خالل  من  المتقلبة  بظروفها  الحياة  مقاومة  تعكس  »المقاومة« 

في البحر وتصارعه بقوة للخروج منه.

فيما عبرت لوحة »ضربة الخيل« عن اإلصرار والعزيمة على االستمرار في 
الحياة. أما لوحة »الزمرد« والذي يعكس اللون األخضر بما فيه من حيوية 
فتضم 3 عناصر، البنت والظبي والقمر، واللوحة تعبر عن حلم أو أمنية ربما 

تتحقق طالما هناك ضوء القمر ينبعث من الخلفية.

بما  الشفاء«  لوحة«  ومنها  لوحاتها  شرح  اإلماراتية  التشكيلية  وتتابع 
تتضمنه من نصف لفتاة وهالة من ضوء القمر وأشعة الشمس، والخلفية 
الفتاة  ترتدي  حين  في  والبني  األحمر  مع  األصفر  النارية  التراب  ألوان  من 

عقد من العقيق األحمر المعروف باستخداماته في العالج الروحي.

المعرض  جمهور  على  المطروحة  ألعمالها  سردها  البناى  واختتمت 
نظرًا ألن  لوحات   5 عبارة عن  »السيمفونية« وهي  بالحديث عن مجموعة 
البنت اإلماراتية مهما تحضرت واستخدمت األدوات العصرية إال أنها الزالت 

متمسكة بحشمتها وتراثها ولبسها التقليدي.

إلى ذلك كشفت البّناي أنها تسعى إلى مزيد من التواجد على الساحتين 
مسابقة  في  األول  بالمركز  مؤخرًا  فوزها  بعد  خاصة  والعالمية،  المحلية 
فنية أقيمت بالعاصمة اإليطالية روما، كما تخطط إلقامة معرضها الفني 
المعارض  ضمن  لوحاتها  حققته  التي  الطيب  الصدى  بعد  األول  الخاص 

المشتركة التي ساهمت فيها عبر مسيرتها الفنية.

سارة البّناي تحلم بالعالمية انطالقًا 
من المحلية





في  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  شهده  جديد  فني  لون 
إبراهيم،  أمل  اإلماراتية  الفنانة  رسمتها  التي  اللوحات  عبر  الحالية  دورته 
وطرزتها بالخيوط والخرز بعد أن خطتها بالريشة والقلم، لتنتج لوحات بديعة 
اعتمدت فيها  التي  الفنية  التجربة  لرؤية هذه  المعرض  أدهشت جمهور 
الفنانة كبار الشخصيات في الدولة ومفردات البيئة اإلماراتية عناصر رئيسة 

في تشكيل لوحاتها الفنية.

لوحاتها  صياغة  في  الفريد  األسلوب  هذا  انتهجت  إنها  إبراهيم،  وتقول 
التشكيلية قبل عشرين عامًا غير أنها كانت تحتفظ بهذه اللوحات وال ُتشارك 
األهل  تشجيع  أن  غير  ثقافية،  فعاليات  وال  فنية  معارض  أي  في  بها 
المعرض  فعاليات  في  األولى  للمرة  للمشاركة  دفعها  منها  والمقربين 
البالغ  والثناء  لالستحسان  نظرًا  لها  مفاجئة  الجمهور  أفعال  ردود  وجاءت 
بين بريق  للوحاتها وما تميزت به من تداخل  الرائع  الفني  على المستوى 
الخرز وجماليات األلوان ليمنح عناصر اللوحة أبعادًا جمالية جديدة على عيون 

متلقي الفنون التشكيلية.

وتلفت إلى أّن إنجاز هذه اللوحات يستغرق من شهر إلى نحو عام كامل لكل 
لوحة، حيث أنها تنتهي من عملية الرسم أواًل وتتبعها بالتطريز باستخدام 

اإلبرة والخيط والخرز بدقة متناهية وصواًل إلى الشكل المطلوب للوحة.

وأوردت أن أكبر اللوحات المعروضة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
هللا ثراه، ويبلغ حجمها 2 متر في متر ونصف المتر واستغرق صنعها عام 
100 ألف درهم.  اللوحات المعروضة لديها ويبلغ سعرها  تقريبًا وهي أغلى 
الفتة إلى أن هذا األسلوب الفني مرهق للغاية ويحتاج لدقة في العمل 
وصبر حتى نصل باللوحة إلى الصورة المرجوة وحينها يتبدد الشعور بالتعب 
والجهد وتتجدد طاقتها للبدء في عمل فني آخر يعكس أحد مالمح البيئة 

اإلماراتية التي تعتز باالنتماء إليها.

أعطى  لوحاتها  في  أساسي  عنصر  الخرز  بريق  إدخال  أّن  إبراهيم؛  وتشرح 
مزيد من الحيوية واأللق لمكونات هذه اللوحات وجعلها تتمايز عن غيرها 
من األعمال التشكيلية المعتمدة فقط على األلوان والظالل، حيث امتزج 
والخيوط  األلوان  مع  التعامل  وكذا  بالخرز  التحكم  في  يديها  أصابع  عمل 
التجربة واالستمرار فيها وتقديم  الجميع يشيدون بهذه  باحترافية جعلت 
الشعب  بها  يتسم  التي  والعراقة  األصالة  عن  المعبرة  اللوحات  من  مزيد 

اإلماراتي.

فنانين  ثالثة  عرض  الشارقة،  لجامعة  التابع  الجامعي  المرسم  جناح  في 
أبوظبي  معرض  في  للتشكيليين  المخصصة  المساحة  في  أعمالهم 
الدولي للصيد والفروسية، منهم الفنان محمد حسين الذي رسم عددا من 
البورتريهات ألصحاب السمو الشيوخ، وفي جدار آخر عرضت أعمال للفنانة 

رانيا األطرش، وفي الجدار المقابل أعمال الفنانة يسرى وهبة التي قالت:

اآلخرين  الفنانين  مع  متحمسة  كنت  ولكني  جامعية،  بصفة  أشارك  ال  أنا 
تعتبر  والتي  السنة،  هذه  في  والفروسية  الصيد  معرض  في  للمشاركة 
أن نعرض أعمالنا جميعًا في جناح خاص  المشاركة األولى. وأضافت: قررنا 
وليست الفكرة عرض عدد كبير من اللوحات واألعمال الفنية لكن الفكرة 

هي في التواجد بالمعرض.

وأوضحت وهبة: قّدمت مجموعة من األعمال بأسلوب »الرزن آرت« وفيه 
تكون اللوحة المعة وجذابة، وبهذا األسلوب يمكن أن نشكل لوحات وقطع 
بحركة  جاءت  التي  وأعمالها  كثيرة.  استخدامات  في  يستعمل  له  أثاث 
الطبيعة  األحجار  أشكال  تحاكي  أعمال  إنها  عنها:  وهبة  قالت  انسيابية 
المواد  البركانية وأجسدها من خالل استخدام عدد من  الحمم  الناتجة عن 

والوسائط المتنوعة.

وأخيرًا تحدثت عن انطباعها عن المعرض وقالت: أنا مقيمة في دبي، ومن 
خالل مشاركتي األولى في معرض أبوظبي للصيد والفروسية تبين لي كم 
شيء  كل  يقدم  حيث  التراثية  ناحيته  في  ومهم  جميل  معرض  هو 
للمهتمين بهذا المجال. وأضافت: بالمقابل أيضًا هناك تشجيع كبير للفن 

والفنانين التشكيليين المشاركين في هذا المعرض.

تجربة فنية فريدة يشهدها المعرض
أمل إبراهيم تطرز لوحاتها بالريشة والخرز

الفنانة يسرى وهبة تجسد أشكال الحمم 
البركانية في لوحاتها





السيد  كنة  اإلماراتية  التشكيلية  للفنانة  استوديو«  »سوريل  ركن  اشتمل 
المعرض  في  اليدوية  والحرف  الفنون  جناح  ضمن  والمقام  الهاشمي، 
رسخت  المتميزة  اإلبداعية  األعمال  من  عددًا  والفرسية،  للصيد  الدولي 
استطعن  اللواتي  التشكيلي  الفن  رائدات  من  واحدة  الهاشمي  مكانة 
ومنه  أشكاله  بمختلف  اإلماراتي  بالموروث  ارتباطهن  عن  التعبير  ببراعة 
الخيول والهجن باعتبارهما محوران رئيسان في مكونات الموروث الممتد 

عبر آالف السنين.

وقالت الهاشمي، إن حكايتها مع الرسم بدأت قبل سنوات عديدة حين كانت 
في العاشرة واستمرت في مسيرتها حتى صارت أعمالها مطلوبة عالميًا 
بعد أن شاركت في عديد من الفعاليات والمعارض المهمة محليًا وعالميًا، 
وأرجعت الهاشمي الفضل الكبير في هذه المسيرة الطويلة إلى التشجيع 
النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  المستمر 
العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة 
لها  تقول  وكانت  بموهبتها  آمنت  التي  اإلمارات«،  »أم  األسرية  التنمية 
اعتبرته  ما  وهو  التشكيلي«  الفن  عالم  في  مستقبل  لك  سيكون  دوما« 
وساما مبكرا دفعها للعمل بهَمة لتمثيل بنات اإلمارات على خير وجه في 

ميادين اإلبداع والتميز.

وأوضحت التشكيلية اإلماراتية، أنها تخصصت في البداية في رسم الخيول، 
وأبدعت فيه وانتقلت في مرحلة الحقة إلى رسم الِجمال، وتوالت أعمالها 
حتى احترفت الفن التشكيلي وخصصت له كل وقتها وشاركت في معارض 
محلية وعالمية متنوعة منها إيكويس للفنون في نيويورك، وشاركت في 
األمريكي في  أقامها متحف سادلبريد  التي  الفنية  المزادات  العديد من 

كنتاكي هورس بارك، وقد ظهرت مرتين في مجلة إيكويستريو باإلضافة 

كنة الهاشمي..
10 لوحات مهداة إلى أم اإلمارات

إلى العديد من المزادات األخرى. كما حصلت على جوائز وتكريمات عالمية 
متنوعة.

وبالنسبة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تعتبر الهاشمي أن 
له  وُتعّد  10 سنوات  تمارسه منذ  تقليد سنوي  مشاركتها ضمن فعالياته 
تستضيفه  الذي  الكبير  الحدث  قيمة  مع  تتناسب  مميزة  بأعمال  العّدة 

العاصمة اإلماراتي مثل هذا الوقت من كل عام.

وأوردت أنها شاركت بـ 10 لوحات تحاكي الخيول والهجن ومرسومة جميعًا 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  إلى  اللوحات  هذه  وتهدي  المائية،  باأللوان 
الذي  النجاح  في  األكبر  الفضل  لها  وكان  باستمرار  دعمتها  التي  مبارك، 
حققته في هذا المجال، حتى أن لوحاتها ُعرضت وبيعت في آسيا وأفريقيا 
أجل  المقبلة من  الفترة  النجاح خالل  وأوروبا. وتأمل في تحقيق مزيد من 
والتراث  للفنون  استثنائية  حاضنة  وبأنها  المشرقة  اإلمارات  صورة  ترسيخ 
النجاح. خاصة  بعيدة من  آفاق  إلى  للوصول  أبنائها  المبدعين من  وتشجع 
النسخة  في  بها  شاركت  التي  اللوحات  على  أثنى  المهرجان  جمهور  وأن 
الموروث  التعبير عن  المعرض، لما بها من عمق وقدرة على  الحالية من 

المحلي اإلماراتي في ُحلة إبداعية فريدة.




