
1





“على شعبنا أال ينسى ماضيه وأسالفه، كيف عاشوا وعلى ماذا اعتمدوا في حياتهم 
وكلما أحس الناس بماضيهم أكثر، وعرفوا تراثهم، أصبحوا أكثر اهتمامًا ببالدهم 

وأكثر استعداداً للدفاع عنها.
لقد ترك لنا األسالف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به 

ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخراً لهذا الوطن ولألجيال القادمة.”

المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب اهلل ثراه





“إن الجيل الجديد من أبناء اإلمارات هو ثمرة جيل من اآلباء واألجداد لهم كل االعتزاز 
والتقدير، وهو ال يشكل انقطاعا عن ماضينا بفضل الحرص على تعزيز التقاليد 

الراسخة التي هي جزء من التراث وتجسيد االلتزام .”

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة





“إن المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد زرع فينا
عشق التراث واالعتزاز به، وكان رحمه اهلل حريصًا كل الحرص على توريث األبناء

واألحفاد للعادات والتقاليد األصيلة.”

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة





“إن الثقافة بأشكالها كافة هي أهم مرتكزات رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« لبناء اإلنسان في اإلمارات، الذي هو محور 

التنمية وهدفها.”

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير شوؤن الرئاسة
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نبذة عن »مهرجان الشيخ زايد التراثي«
آل  زايـد  بـن  الشـيخ خليفـة  السـمو  برعايـة كريمـة مـن صاحـب  المهرجـان  يحظـى 
نهيـان، رئيـس الدولـة )حفظـه اهلل(، وبدعـم مـن صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن 
زايـد آل نهيـان، ولـي عهـد أبوظبـي، نائـب القائـد األعلـى للقـوات المسـلحة، ومتابعـة 
سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، وزيـر شـؤون 

الرئاسـة.
يأتـي إطـالق اسـم األب المؤسـس، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان )رحمـه اهلل(، 
علـى إحـدى أكبـر التظاهـرات التراثيـة علـى أرض اإلمـارات؛ عرفانـا بالـدور المحـوري الذي 
لعبـه فـي الحفـاظ علـى المـوروث اإلماراتـي بصفـة خاصـة، والتأكيـد علـى احتـرام التراث 
اإلنسـاني وتقديـره بصفـة عامـة، وتتلخـص أهـداف المهرجـان فـي تكريـم هـذا اإلرث 
العظيـم، وعـرض ثـراء التقاليـد والتـراث والثقافـة اإلماراتيـة ومـدى تنّوعهـا عبـر طـرق 

وترفيهيـة. وتعليميـة  تثقيفيـة 
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»مهرجان الشيخ زايد التراثي 2015« 
 تقديـرا للمسـيرة الحافلـة باإلنجـازات والـدور التاريخـي الـذي لعبـه المغفـور لـه )بـإذن 
اهلل( الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان فـي تأسـيس دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة، 
يقـدم المهرجان إطاللة شـاملة علـى التـراث الوطني من خـالل جناح »ذاكـرة الوطن«، 
الـذي يعـّد أبـرز فعاليـات المهرجـان بمـا يضّمـه مـن صـور ووثائـق تاريخيـة، تعكـس 
جهـود األب والقائـد الشـيخ زايد فـي تأسـيس االتحاد وبنـاء وطـن قـوي، يعتز بـه أبناؤه، 
كمـا يضـّم الجنـاح »ركـن حمـاة الوطـن«، وهـو معـرض يتتبـع مراحـل تطـور القـوات 

المسـلحة، ويكـرم سـيرة شـهدائنا األبـرار.  

وعبـر مجموعـة متنّوعة من المعـارض والفعاليات، يرسـم لنـا »مهرجان الشـيخ زايد 
التراثـي« صـورة عـن حيـاة األجـداد وتقاليدهـم األصيلـة فـي التـراث اإلماراتـي، فضـال عـن 

األحيـاء التراثيـة الدوليـة، التـي تسـتعرض ومضات مـن مختلـف ثقافات الشـعوب. 
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جناح ذاكرة الوطن
الجهة المنفذة: األرشيف الوطني 

إذا كانـت ذاكـرة اإلنسـان تعنـي وجـوده، فـإن ذاكـرة الوطـن تعنـي هويتـه، مـن هنـا تأتي 
أهميـة جناح »ذاكـرة الوطـن«، الـذي يعد أبـرز فعاليـات المهرجـان بما يحويـه من صور 
وأفـالم تاريخيـة حـول مسـيرة االتحـاد وبنـاء الدولـة والـدور الـذي لعبـه المغفـور لـه 
)بـإذن اهلل( الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان فـي تأسـيس االتحـاد، إضافـة إلـى وثائـق 
بالتنميـة والتعليـم والزراعـة والمـرأة  الخالـدة واهتمامـه  إنجازاتـه وأقوالـه  تعكـس 

والتـراث. 
كما يسـلط الضـوء علـى الجهـود التـي بذلهـا الشـيخ زايـد األول الـذي يعتبر مـن أعظم 
حـكام إمـارة أبوظبـي والـذي حكـم بيـن )1855-1909(. ويسـتعرض أهـم اإلنجـازات التي 
السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة.  المجـاالت  تحققـت فـي عهـده فـي مختلـف 

كمـا يبـرز المعـرض اهتماماتـه بالشـعر والخيـول العربيـة األصيلـة. 

كما يضـّم الجنـاح »ركن حمـاة الوطن«، الـذي يتنـاول مراحل تطـور القوات المسـلحة 
الباسـلة، فضال عـن تكريم سـيرة الشـهداء األبرار.  
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معرض زايد والخيل 
الجهة المنفذة: مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي 

للخيول العربية األصيلة

للخيـول مكانـة خاصـة عنـد حـكام اإلمـارات علـى مـّر العصـور، وفـي هـذا المعـرض 
التفاعليـة  التقنيـات  أحـدث  تُسـتخدم  إذ  الكـرام؛  نهيـان  آل  خيـول  علـى  تتعرفـون 
السـتعراض تاريخ هذه الخيـول العربيـة األصيلة مـن »ربدان« فرس الشـيخ زايـد األول، 
إلى اهتمـام الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيـان )رحمـه اهلل( بالخيـول العربيـة األصيلة، 
وقصـة فرسـه األسـطورة »العنـود«، التـي لـم تهـزم فـي 37 سـباقا، وانتهـاء بخيـول 

سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد وإنجازاتـه فـي هـذا المجـال. 
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معرض هجن الرئاسة
الجهة المنفذة: هجن الرئاسة 

خاصـا  اهتمامـا  نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  اهلل(  )بـإذن  لـه  للمغفـور  كان 
العربيـة  التقاليـد  إحيـاء  علـى  منـه  حرصـا  األصيلـة؛  العربيـة  الهجـن  بسـباقات 
أفضـل  سـيرة  تجـدون  المعـرض  هـذا  وفـي  واألجـداد،  اآلبـاء  تـراث  علـى  والمحافظـة 
مطايـا هجـن الرئاسـة، فضـال عـن اسـتعراض لطبيعـة عالقـة الراحـل الكبيـر بالهجـن 

إياهـا.  منحـه  الـذي  االهتمـام  ومـدى  ومراحلهـا،  العربيـة 
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واحة التراث 
الجهة المنفذة: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 

ُولـد األب الراحـل المغفـور لـه بـإذن اهلل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان وعـاش فـي 
مدينة العيـن، وقـد كانت لهـا مكانة خاصـة عنده وهـي مازالت حتـى يومنا هـذا تحتفظ 
بالـروح اإلماراتية األصيلـة، لذلك جاء جنـاح »هيئة أبوظبـي للسـياحة والثقافة« ليحمل 

شـعار: »روح مدينـة العين«.

فـي هـذا الجنـاح سـيتم تسـليط الضـوء علـى المعالـم التراثيـة والتاريخيـة التـي تحفـل 
بهـا المدينـة، والتـي مـن أبرزهـا »قصـر العيـن« الـذي كان يقيـم فيـه الشـيخ زايـد حيث 
سـيتم عـرض صـور ومقتنيـات مـن متحـف قصـر العيـن. سـيتمكن زوار هـذا الجنـاح 

مـن معرفـة المزيـد عـن الشـيخ زايـد »طيـب اهلل ثـراه« وحياتـه فـي تلـك الفتـرة.
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األحياء التراثية 
الجهة المنفذة: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

عيشـوا   األجـواء   التراثية   فـي   األحيـاء التي ُصّمـم كل منهـا بوحي مـن الطـراز المعماري 
األصيـل لـكل بلـد.  وتعرفـوا   مـن   خاللهـا   إلـى   ومضـات   مـن   حيـاة   الشـعوب   وعاداتهـم  
 وتقاليدهـم،   واسـتمتعوا   بجولـة   شـيقة   بيـن   منتجـات   تلـك   األحيـاء   وحرفهـا  

 ومأكوالتهـا   وبضاعتهـا   التقليديـة .   
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معرض تمورنا..تراثنا 
الجهة المنفذة: شركة الفوعة للتمور

تقـدم  الخـارج،  إلـى  وتصديرهـا  التمـور  صناعـة  فـي  رائـدة  وطنيـة  شـركة  باعتبارهـا   
»الفوعـة« فـي المهرجـان معرضـا ضخمـا، يمكـن التعـرف مـن خاللـه إلـى أنـواع التمور 
وزراعتهـا وصناعتهـا بوسـائل تفاعليـة متطـورة، فضـال عـن األنشـطة المتنوعـة التي 
للمزارعيـن  وكذلـك  والراشـدين،  األطفـال  الـزوار  مـن  لـكل  المعـرض  سـيتضمنها 

 . لمتخصصيـن ا و

وركـن  التمـور  أصنـاف  وركـن  التصنيـع  ركـن  فـي  تتمثـل  المعـرض  فعاليـات  أبـرز   
العمليـات الزراعيـة، فضـال عـن الركـن المخصـص لألطفـال، الـذي يقـدم مجموعـة 
وتعريفهـم  الصغـار  لتعليـم  والمفيـدة  المرحـة  التفاعليـة  األنشـطة  مـن  كبيـرة 
بزراعـة النخل كنشـاط اقتصـادي ورمـز ثقافي مـوروث عـن األجـداد، وبخالف األنشـطة 
مـن  متنوعـة  مجموعـة  المهرجـان  خـالل  عـام  كل  »الفوعـة«  تقـدم  الجماهيريـة 
المسـابقات مثـل: »مسـابقة التمور الختيـار أجـود األصناف«، مسـابقة »أفضـل تغليف 

مزرعـة«.  »أفضـل  مسـابقة  للتمـور«، 



20

معرض العادات والتقاليد 
الجهة المنفذة: نادي تراث اإلمارات 

 تمتلـك دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة تراثـا ثقافيـا راسـخًا، لـه العديـد من األشـكال 
الوطـن  أبنـاء  يتوارثهـا  التـي  والتقاليـد  العـادات  فـي  التـراث  هـذا  وينعكـس  والصـور، 
جيـاًل بعـد جيـل، وقـد ارتكـزت هـذه العـادات علـى األخـالق اإلسـالمية واألعـراف العربيـة 
مختلـف  فـي  األهالـي  بأسـلوب  يّتصـل  مـا  والتقاليـد  العـادات  تلـك  ومـن  األصيلـة، 
بطريقـة  ذلـك  علـى  الضـوء  المعـرض  ويسـّلط  والضيافـة،  والزيـارات  المناسـبات 

الـزّوار. مـع  المباشـر  التفاعـل 
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الواحة الزراعية
الجهة المنفذة: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

فـي الجناح الخـاص »بجهاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة«، يمكنكم االطالع والمشـاركة 
التسـوق  يمكنكـم  كمـا  والمسـابقات،  واألنشـطة  الفعاليـات  مـن  العديـد  فـي 

محليـا.  ومصنعـة  طازجـة  منتجـات  علـى  والحصـول 

المواطنيـن  دعـم  بهـدف  المزارعيـن«،  و»سـوق  الحـالل«  »مـزاد  الجنـاح  يقـدم 
المزارعين مـن خالل عـرض منتجاتهم المحليـة؛ تزامنا مـع »المعرض الزراعـي«، الذي 
سيشـمل المنتجـات الزراعيـة المدعومـة كافـة مثـل القمـح والطحيـن والعسـل، 
فضـال عـن الشـتالت الزراعيـة، وباإلضافـة إلـى المعـارض، يقـدم الجنـاح فعاليـة »طبق 
الخيـر«، التـي يشـترك فيها موظفـو الجهـاز، ويذهـب ريعها إلـى »صنـدوق الفـرج« التابع 
لـوزارة الداخليـة، كمـا أن هنـاك فعاليـة »مطبخ حصـاد مزارعنـا«، التـي يتم مـن خاللها 
ومفتوحـة  ضخمـة  مأدبـة  مـن  أكثـر  إلقامـة  المتخصصـة  الشـركات  كبـرى  دعـوة 

للجمهـور؛ كـي يتذوقـوا ويتعرفـوا إلـى مـا تجـود بـه أرض اإلمـارات مـن خيـرات.  
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مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمور 
الجهة المنفذة: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

تحـت رعاية خاصـة من سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان نائب رئيـس مجلس 
الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة رئيـس مجلـس إدارة جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة، 
للنخيـل  الدولـي  »المعـرض  العـام  هـذا  التراثـي«  زايـد  الشـيخ  »مهرجـان  يسـتضيف 
والتمـور«، الـذي كان يُعقـد سـابقا فـي »مركـز أبوظبـي الدولـي للمعـارض« بمشـاركة 
أكثر مـن 250 عارضا، يمثلـون 15 دولـة من أكبـر المصدريـن والمنتجيـن والعاملين في 
صناعـة التمر، إلـى جانب مشـاركة أجنحـة وطنية مـن دولة اإلمـارات العربيـة المتحدة 
والمملكـة العربيـة السـعودية والعـراق واألردن وليبيـا وسـلطنة ُعمـان وباكسـتان 

والمغـرب.  

ويعـّد هـذا الحـدث مـن أبـرز الفعاليـات فـي مجـال صناعـة التمـور؛ إذ يتسـع دوره مـن 
مجـرد معـرض لفاكهـة التمـر، إلـى فعاليـة تسـهم فـي تسـليط الضـوء علـى التـراث 

التمـر. وثقافـة نخيـل 
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مسجد البدية التاريخي
الجهة المنفذة: األرشيف الوطني 

»مسـجد البدية« هو مسـجد أثري، بُني نحـو سـنة 1446 م، ويقع فـي قرية البديـة بإمارة 
الفجيرة، ويعـّد أقدم مسـجد ماثل فـي الدولـة، وما زالـت الصالة تُقـام فيه حتـى اليوم، 
وقـد ُشـّيد فـي المهرجـان بنـاء مطابـق »لمسـجد البديـة التاريخـي« بتفاصيلـه كلهـا، 
وهـو الَمعلـم الرئيـس فـي البيئـة الجبليـة، فقـد بُنـي باسـتخدام المـواد نفسـها التـي 
بُني بهـا المسـجد األثـري مـن الحجـارة الكبيـرة والصغيرة، كمـا اسـُتخدم فيـه الطين 
المحـروق كمـادة رابطـة للبنـاء؛ ليطابـق هـذا المعلـم المسـجد األثـري فـي تفاصيلـه 
المعماريـة وزخارفـه، وحتـى رائحتـه، وسـيكون هناك أيضـا معـرض للصور التـي توّضح 

طريقـة بنـاء المسـجد، ويمكـن لـزوار المهرجـان الصـالة فيه. 
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معرض السلوقي العربي
الجهة المنفذة: مركز السلوقي العربي 

للسـلوقي مكانـة خاصـة عنـد اآلبـاء واألجـداد، الذيـن اسـتخدموه فـي الصيـد والترحـال 
والمرافقـة والحراسـة، وقـد اهتـّم البـدو العـرب بتربيـة السـلوقي منـذ آالف السـنين؛ 
وذلـك لقدراتـه االسـتثنائية وذكائـه ووالئـه، وفـي هـذا المعـرض يقـدم المركـز لمحـة 

عـن السـلوقي العربـي ومختلـف نشـاطاته، ودوره فـي الحفـاظ علـى التـراث المحلـي.
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معرض الصقور
الجهة المنفذة: نادي أبوظبي للصقارين 

ال تـزال رياضـة الصقـارة تحظـى بشـعبية كبيـرة بيـن اإلماراتييـن الذيـن يمثلـون نسـبة 
كبيـرة مـن صقـارّي العالـم. وقـد ُعـرف عـن البـدو بصفـة عامـة امتالكهـم مهـارات  
فريدة فـي صيـد الصقـور وتدريبهـا إذ تتطلـب هـذه الرياضـة الكثير مـن الصبـر والقدرة 
علـى الترويـض. ويعتبر هـذا المعـرض منصة لتعريـف الـزوار عن مـوروث رياضـة الصيد 
بالصقور حيـث يمكنكم التعـرف علـى عالم الصقـور، وكذلـك مختلف أنشـطة النادي 

ومقتنيـات الصيـد بالصقـور ولمحـة عـن الصقـر ومدلوالتـه فـي التـراث المحلي.
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ركن الشراع
الجهة المنفذة: نادي أبوظبي للرياضيات الشراعية واليخوت

يقدم »ركـن الشـراع« عرضـا لمختلـف نشـاطات رياضـات القـوارب التراثيـة والتجديف، 
ودورهـا كجـزء مـن تـراث اإلمـارات، كمـا يتعـرف زوار المهرجـان فـي هـذا المعـرض إلى 

شـرح لمختلف أنشـطة النـادي. 
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احتفاالت اليوم الوطني 
الجهة المنظمة: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

للسـياحة  أبوظبـي  »هيئـة  تقـدم  ديسـمبر،   3 إلـى   1 مـن  وبـدءاً  أيـام،   3 مـدار  علـى 
والثقافـة« احتفـاالت كبـرى بمناسـبة اليـوم الوطني لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة 
وذكـرى االتحـاد، وتنطلـق االحتفـاالت ضمـن فعاليـات المهرجـان، وبمشـاركة العديـد 
مـن نجـوم الغنـاء والموسـيقى فـي اإلمـارات والوطـن العربـي؛ إذ سـيبدأ الحفـل يوميـا 

فـي تمـام السـاعة 8 مسـاء علـى المسـرح الرئيـس بمنطقـة الوثبـة. 

وبالتوازي مـع ذلك، سـتنطلق األلعـاب الناريـة التي تركـز على الهويـة الوطنية، السـّيما 
ألـوان العلـم اإلماراتـي، مـع تقديـم عـروض ومسـابقات للكبـار واألطفـال، تتعلـق بـكل 

ما هـو وطنـي ويخـّص المناسـبة.     
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الفرق الشعبية والفلكلور اإلماراتي

ينظـم المهرجـان فـي مختلـف سـاحاته العديـد مـن الفنـون الشـعبية التراثيـة والتـي 
تعبـر عـن تنـوع الفنـون التراثيـة فـي دولـة اإلمـارات ومـن أهمهـا الرزفـة و العيالـة.
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منطقة األلعاب واأللعاب النارية

خصصنـا  فقـد  للعائـالت،  والترفيـه  الراحـة  وسـائل  مختلـف  توفيـر  علـى  منـا  حرصـًا 
العائلـة. أفـراد  لكافـة  بالمفاجـآت  مليئـة  ترفيهيـة  ألعـاب  منطقـة 

وتعـد األلعـاب الناريـة مـن أهـم الفعاليـات الترفيهيـة فـي المهرجـان حيـث سـتزين 
سـماء الوثبـة بعـروض رائعـة تضفـي مزيـداً مـن الجمـال علـى مهرجـان الشـيخ زايـد 

التراثـي.
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خريطة المهرجان

مواقف السيارات

مواقف لذوي االحتياجات الخاصة

بوابات المهرجان

مواقف الباصات وسيارات ا�جرة

مسجد الرجال

نقاط االستعالمات

مسجد النساء

دورات المياه

المطاعم
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موقع المهرجان

مكونات خريطة المهرجان

الحي التراثي اإلماراتي. 1
الحي التراثي المغربي. 2
الحي التراثي المصري. 3
الحي التراثي الكازاخستاني. 4
الحي التراثي البوسني. 5
الحي التراثي األفغاني. 6
الحي التراثي البحريني. 7
الحي التراثي السعودي. 8
الحي التراثي العماني. 9
المطاعم. 10
ساحة ألعاب زمان أول. 11

ساحة ركوب الخيل والهجن. 12
مسجد البدية. 13
ساحة صناعة السفن. 14
قرية األلعاب. 15
مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمور. 16
الرعاة. 17
الحرف وورش العمل التفاعلية. 18
معرض العادات والتقاليد. 19
استوديو. 20
معرض الصقور. 21

معرض الصقارين . 22
ركن الشراع. 23
معرض هجن الرئاسة. 24
معرض زايد والخيل. 25
المنصة الرئيسية. 26
مسابقة الحالب. 27
مسابقة جمال الخيل. 28
معرض السيارات الكالسيكية. 29
معرض تمورنا ... تراثنا. 30
واحة التراث. 31

الواحة الزراعية. 32
جناح ذاكرة الوطن وركن حماة الوطن. 33
معرض زايد األول. 34
ميدان االحتفاالت. 35

مسجد الرجال مواقف السيارات   

مسجد النساء    مواقف لذوي  
االحتياجات الخاصة  

دورات المياه مواقف الباصات   
وسيارات األجرة   

المطاعم بوابات المهرجان   

المقاهي نقاط االستعالمات   

موقع المهرجان

شارع أبوظبي-العين

شارع أبوظبي-العين

منطقة المهرجان
الميدان الكبير

الميدان الجنوبي
 سبخة الحفار

الكاسر

N 24° 13´ 20˝   E 54° 41´ 05˝  
N 24° 13´ 56˝ E 54° 39´ 20˝
N 24° 11´ 25˝ E 54° 38´ 50˝
N 24° 13´ 29˝ E 54° 50´ 33˝
N 24° 28´ 27˝ E 54° 19´ 37˝

إحداثيات منطقة المهرجان والمسابقات المصاحبة
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جدول الفعاليات اليومية

التوقيت الفعالية

10 ص إلى 10 م  جناح ذاكرة الوطن

10 ص إلى 10 م  معرض العادات و التقاليد 

10 ص إلى 10 م  مسجد البدية

10 ص إلى 10 م  معرض زايد والخيل

10 ص إلى 10 م  معرض زايد والهجن

10 ص إلى 10 م  ساحة ركوب الخيل والهجن

10 ص إلى 10 م  مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمور

10 ص إلى 10 م  القرية القديمة 

10 ص إلى 10 م  معرض تمورنا تراثنا

10 ص إلى 10 م  الواحة الزراعية

10 ص إلى 10 م  ساحة صناعة السفن 

10 ص إلى 10 م  المقهاة 

10 ص إلى 10 م  ركن الشراع

10 ص إلى 10 م واحة التراث

التفاصيل في خريطة المهرجان
تتجول في ساحات المهرجان

مختلف مناطق المهرجان
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التوقيت الفعالية

10 ص إلى 10 م معرض السلوقي

10 ص إلى 10 م  معرض الصقور 

10 ص إلى 10 م  األلعاب الترفيهية 

10 ص إلى 10 م  الحرف وورش العمل

10 ص إلى 10 م  األحياء التراثية 

4 م إلى 10 م  عروض موسيقية تراثية

4 م إلى 5 م  مسيرة الخيل والهجن

4 م إلى 5 م  عرض الخيل االستعراضي

4 م إلى 5 م  عرض الخيل ) درساج (

4 م إلى 5 م  عرضة الخيل

4 م إلى 5 م  عرضة الهجن 

6 م إلى 10 م  عرض الفرق الشعبية المحلية والخليجية 

7 م إلى 9 م مسابقات الجمهور

8 م إلى 10 م األلعاب النارية ) فقط يومي الخميس و الجمعة (

جميع مناطق المهرجان
المنصة الرئيسية
ميدان االحتفاالت

 حول منطقة المهرجان



34

مسابقات 2015 

المهرجـان  إطـار فعاليـات  يتـم تنظيمهـا فـي  التـي  المسـابقات  العديـد مـن  هنـاك 
 : تشـمل و

مسابقات وسائل التواصل االجتماعي:

الوسـم  علـى  المهرجـان  مـن  صـور  مشـاركة  فيهـا  يتـم  التـي  التصويـر  مسـابقة 
#زايد_التراثـي_2015، #مسـابقة_التصوير، 

عبـر  الصغـار  المتسـابقين  تسـتهدف  والتـي  تقليـدي«  ملبـس  »أفضـل  مسـابقة 
#زايـد_ و  #أفضل_ملبس_تقليـدي  الوسـم  التقليـدي علـى  بالـزي  مشـاركة صورهـم 

التراثـي_2015
ـــع  ـــجيل مقاط ـــزوار لتس ـــابق ال ـــا يتس ـــان« وفيه ـــدم للمهرج ـــل مق ـــابقة »أفض مس
ــل  ــات التواصـ ــر منصـ ــك عبـ ــم ذلـ ــن ويتـ ــان لآلخريـ ــا المهرجـ ــون فيهـ ــو يقدمـ فيديـ

ــة.   ــي  المختلفـ االجتماعـ
مسابقة أفضل فندق داعم للمهرجان

تقـام بالتعـاون مـع هيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة و المجلـس الوطنـي للسـياحة 
واآلثـار. تفتـح المسـابقة البـاب أمـام مشـاركة كافـة الفنـادق التـي تعتبـر أحـد البوابـات 
الرئيسـية لتعريـف الـزوار بالفعاليـات واألنشـطة التـي تنظمهـا الدولـة، والمسـاهمة 
فـي إعطـاء السـياح القادميـن لإلمـارات لمحـة تاريخيـة تراثيـة حقيقيـة عـن مختلـف 

مقومـات الحضـارة اإلماراتيـة.
مسابقة أفضل وكالة سياحية داعمة للمهرجان

تقـام بالتعـاون مـع هيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة والمجلـس الوطنـي للسـياحة 
واآلثـار وهـي مسـابقة موجهـة للـوكاالت السـياحية التـي تتضمـن أنشـطتها برامـج 
تراثية تتصـل بالمهرجان حيـث تقوم بـدور محوري فـي تقديم لمحـة تاريخيـة ثقافية 

لتاريـخ الدولـة أمـام السـياح. 



35

المسابقات والمزادات

جائزة زايد الكبرى لسباق الهجن «
مسابقة الحالب «
مسابقة الصقور «
مسابقة القوارب الشراعية  «
مسابقة الرماية  «
سباق السلوقي العربي  «
إعالن نتائج مسابقة التمور «
مزاد الهجن  «
مزاد األغنام  «
مسابقة جمال السلوقي «

ولمزيـد مـن المعلومـات والتفاصيـل عـن مجموعـة المسـابقات والمـزادات، تفضلوا 
www.szhf.ae :بزيـارة الموقـع اإللكترونـي للمهرجـان



الراعي الذهبي

الراعي الماسي

الراعي الفضي

الراعي البالتيني

الشريك ا�ستراتيجي

الشريك ا�عالمي الرسمي

الداعم ا�عالمي

www.szhf.ae /zayedfestival800 555


