
"عالم البدو" أكبر مهرجان عرقي في العالم يُطلق فعالياته في المملكة 

 العربية السعودية

  --/ PRNewswire/2019من مارس  13الرياض، المملكة العربية السعودية، 

عودية(، عن انطالق يفخر االتحاد العالمي لأللعاب العرقية )في قيرجستان( بأن يعلن، بالتعاون مع نادي اإلبل )في المملكة العربية الس

في إطار مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل بالمملكة العربية  2019من مارس  19إلى  9الفعالية الدولية "عالم البدو" الُمقامة بين 

   السعودية. 

https://www.multivu.com/players/uk/8509951- لالطالع على البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط:

arabia-saudi-in-started-universe-nomad/ 

ضالً عن في الحفاظ على الموروث التاريخي وإحيائه ف -الذي ال نظير له في أرجاء المعمورة  -تتمثل الغاية من مهرجان "عالم البدو" 

دولة مهرجان  90مشارك من  2000الحفاظ على التنوع في الثقافة األصيلة للشعوب والفئات العرقية من جميع أنحاء العالم. ويحضر 

 "عالم البدو" ألداء عروضهم وتمثيل ثرواتهم الفنية ورياضاتهم وعلومهم.

قية قائالً: "يعمل مهرجان عالم البدو، من خالل إحياء القيم الثقافية وقد صرح السيد/ أسكات أكيباييف، رئيس االتحاد العالمي لأللعاب العر

على والفلسفة التي تنطوي عليها قرون من األعراف والتقاليد، على دعم اإلثراء الثقافي المتبادل والسالم فيما بين شعوب العالم. فهو يعمل 

 فة عميقة الجذور والسمو الروحي ألسالفنا وإبقائه نابًضا بالحياة."توحيد أوجه التنوع بين مختلف الشعوب واألعراق والحفاظ على الفلس

تُقام المسابقات الرياضية التراثية مع أنشطة أخرى منها سباق الخيول، ويُطلق عليه مسمى "كوك بورو"؛ والمصارعة على صهوة الخيول، 

التقليدية بالصقور والنسور الذهبية والكالب القرجيزية  ويُطلق عليها مسمى "إر اينيش"؛ ومسابقة الرماية التقليدية ومسابقات الصيد

"سالبورون" ومسابقات البدو الكبرى )التي تشمل الركض مع أحد الخراف والقفز فوق صهوة أحد الجياد وركوب الخيل مع اصطحاب 

حرة ومصارعة األذرع، إضافة ماعز(، إضافة إلى األلعاب االستعراضية وصفوف ينظمها خبراء في المصارعة التقليدية والمصارعة ال

ي إلى مسابقات رفع األثقال وسباقات القفز الياقوتي.  ويمثل هذا العنصر تعبيًرا عن الموروث الثقافي والتاريخي والهوية الروحية لممارس

ل الفريق تلك األنشطة ويعمل على التوحيد بين المجتمعات بصرف النظر عن أوضاعها االجتماعية، عالوة على احتضان ثقافة عم

 والشعور بالمسؤولية واالحترام.

ة وتمثل الفنون والعلوم أحد العناصر المهمة للمهرجان إلى جانب المسابقات الرياضية.  وتعمل األنشطة الثقافية على توحيد النخبة العرقي

 دولة. 90امين من الثقافية من الفنانين والجماعات الفلكلورية والفرق الموسيقية ومن بينهم مشاهير النحاتين والرس

مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل هو أكبر مهرجان عالمي لإلبل يُقام بصفة سنوية تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 

ية. ويمثل المهرجان فعالية ثقافية واقتصادية ورياضية متنوعة تعبر عن الموروث الثقافي وتعكس العمق الثقافي للمملكة العربية السعود

كيلومتر من الرياض،  150بالقرب من قرية الصياهد على بُعد  2019والمهرجان ُمقام حاليًا ويستمر حتى الرابع والعشرين من مارس 

ألف زائر يوميًا. وقد  35مليون متر مربع، كما يحظى المهرجان بحضور  30عاصمة المملكة، فوق صحراء مترامية األطراف مساحتها 

 ريخي لعدة قرون مقًرا ونقطة التقاء لقوافل اإلبل الوافدة من جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية.ظل هذا المكان التا

وأردف السيد/ أسكات أكيباييف، رئيس االتحاد العالمي لأللعاب العرقية: "يمثل مهرجان البدو الذي يُقام في إطار مهرجان الملك عبد 

لعرقية التي تجتمع للحفاظ على تفردها وإظهار ذلك التفرد للعالم. كما يمثل نموذًجا عظيًما العزيز لإلبل منتدى عالميًا للشعوب والطوائف ا

 ."2030يُحتذى للوحدة في إطار التنوع كما يتماهى من رؤية المملكة لعام 

 المصدر: االتحاد العالمي لأللعاب العرقية
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