
 

 المملكة العربية السعوديةفي " عالم البدومهرجان عرقي في العالم " رنجاح هائل ألكب

االتحاد العالمي لأللعاب العرقية )قيرغيزستان( بالتعاون مع نادي  --/ PRNewswire /2019مارس  26، المملكة العربية السعودية، الرياض
مهرجان المملكة في إطار  فيستضتألول مرة على اإلطالق، قاما بكتابة التاريخ في المملكة العربية السعودية. الهجن )المملكة العربية السعودية( 

 .2019مارس  19إلى  9في الفترة من وأقيم دولة  90مشارك من  2000الملك عبد العزيز لإلبل حدث ثقافي عالمي شارك فيه 

االجتماعي، اضغط على الرابط التالي:  لالطالع على البيانات الصحفية على وسائل التواصل
arabia/-saudi-in-universe-nomad-for-success-https://www.multivu.com/players/uk/8517651   

وإحياء التنوع التاريخي التراث هو الحفاظ  ،العالم ، األول من نوعه على مستوى"Nomad Universe"" عالم البدو مهرجان "والهدف الرئيسي ل
 تقديم قيمهم الثقافية في الفنون والرياضة والعلوم.بمشارك  2000 قد قاملعرقية لجميع أنحاء العالم. وللثقافة األصلية للشعوب والمجموعات ا

:لمملكة العربية السعوديةبالنسبة ل" عالم البدو " مهرجان، عن القيمة الكبيرة لـ، رئيس مجلس إدارى نادي اإلبلأعرب الشيخ فهد "لقد رأينا الكثير  ، قائالا
في المملكة  بالدنا، وكان هذا العرض األول االستثنائي ونحن سعداء للغاية أن يكون هذا المهرجان في التقليدية من جميع أنحاء العالم من الثقافات

جميع المشاركين على ل من أعماق قلوبنانتقدم بالشكر هذه الثقافات والجماعات العرقية. كل حنا قلوبنا وعقولنا لوفت بالجميعلقد رحبنا  .العربية السعودية
 ".روضهم العرقية والثقافية العظيمةبلدنا وعلزيارتهم 

ا من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية 35000 أصيبلقد  الصداقة العظيمة بين العديد من الثقافات المختلفة. كان عندما لمسوا ، بالدهشة زائر يوميا
ا بشعور كبير بالسالم والحوار بين الثقافات.   ،لممارسيها التقاليد الثقافية والتاريخية والهوية الروحية "عالم البدو" مثل مهرجانفقد المهرجان محاطا

 وعمل على توحيد المجتمعات بغض النظر عن الوضع االجتماعي، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية واالحترام.

قافية وفلسفة التقاليد /رئيس االتحاد العالمي لأللعاب العرقية "من خالل إحياء القيم الث" Mr. Askhat Akibayev" عسكات أكيباييفالسيد وقال 
دعم م والمجموعات العرقية المختلفة ووّحد تنّوع األمو اإلثراء الثقافي المشترك والسالم بين شعوب العالم بأسره. عالم البدو" مهرجان " عزز القديمة،

 ".ميقة والقداسة الروحية ألسالفناالفلسفة الع

قليدي إير إينيش للفروسية والرماية التقليدية والصيد الت أقيمت المسابقات في الرياضات العرقية، بما في ذلك مسابقة كوك بورو للفروسية ومسابقة
ا.  العرقية، باإلضافة إلى األحداث الرياضية ان "سالبورون".جبالصقور والنسور وكالب تاي ا مهما ا عنصرا األحداث  كذلك وحدتيعد الفن والعلوم أيضا

  .جميع أنحاء العالمالثقافيين والمجموعات الشعبية والمجموعات مثل النحاتين والفنانين المشهورين من -الفنانين العرقيينأشهر الثقافية أعمال 

مهرجان "عالم البدو" في إطار مهرجان الملك عبد العزيز هو قمة عالمية " التحاد العالمي لأللعاب العرقية:عسكات أكيباييف/رئيس االسيد وقال 
قدوة متميزة للوحدة في التنوع ووفقاا لرؤية المملكة  وهو ما يعد .تفردها وإظهار امعا للحفاظ على تفرده اجتمعواللشعوب والمجموعات العرقية الذين 

 ."2030العربية السعودية حتى عام 

اهذا، و االمهرجان استضافة المملكة العربية السعودية  قررت، هذا العام" عالم البدو"ه الذي حقق لمنقطع النظيرالنجاح ل نظرا  .2030حتى عام  سنويا

 

 

، بريد الكتروني: 160 19 85 664 43+هاتف:  –، روكيت لالتصاالت اإلعالمية "Michael Grabner" للتواصل: مايكل جرابنر 
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