مزاينة السلوقي العربي التراثي
يهدف المهرجان من خالل تنظيم مسابقة جمال السلوقي العربي إلى منح
مالكي كالب السلوقي الفرصة لعرض كالب الصيد السلوقي من النوعين

الشروط
•

ً
ً
أصيال وغير مهجن.
عربيا
أن يكون السلوقي

•

يتم مشاركة السلوقى من النوعين (الحص-األريش) ومن الجنسين (الذكر
واألنثى) ومن اللونين الفاتح “ -األبيض-الرملى-األحمر” ،الغامق “ -البنى-

الحص واألريش والجنسين الذكر واألنثى.

األزرق-األسود”.

ً
عالميا حيث
ويعتبر السلوقى العربى كلب الصيد عند البدو من اقدم الكالب
تم تتبع الساللة تاريخيا بما يقارب  13,000ألف سنة ومن موطنه األصلي فى
شبه الجزيرة العربية .ويمكن الرجوع بتاريخ الساللة حيث قام البدو العرب بتربية
كالب الصيد السلوقي آلالف السنوات وأعطوها قدرا كبيرا من االهتمام
والرعاية بصفتها كالب صيد في الصحراء لقدراتها اإلستثنائية وذكائها ووالئها.
ً
اساسا
ففي ذلك المناخ الصحراوي القاسي استخدمت كالب الصيد السلوقي

•

المشاركة للعموم واليزيد عن عدد  4سلق للمشارك الواحد.

•

خال من األمراض والعاهات ومستوفى التحصينات
السلوقى ٍ

•

يحمل السلوقى شريحة الكترونية تعريفية (المايكروشيب) إلثبات الملكية.

•

ً
ً
وخال من اإلعاقات.
بدنيا
الئقا
يكون السلوقى
ٍ

واللقاحات الطبية.

للصيد والحراسة ولكنها كانت في ذات الوقت رفيقا مقربا للبدو وعنصرا ضمن
ً
ً
هاما من التراث العربي
وجزءا
األسرة تشاركهم حتى في خيامهم وطعامهم
ومن موروث األباء واألجداد فى الصيد والترحال والمرافقة والحراسة.

يتم ارسال طلب المشاركة بالسباق مع بيانات السلق والمالك برسالة

الفئات والمواعيد
•

•

اليقل عمر السلوقى المشارك عن السنة الواحدة.

نصية  SMSالى السيد /حمد الغانم ،على هاتف رقم:
+97150-9121266

فئة الحص و األريش (ذكور-إناث)

أو على البريد اإللكترونيevents@salukiofarabiaclub.net :

تاريخ السبت  16ديسمبر 2017
ً
ظهرا
الساعة 3

الجوائز
الفئة

األفضل في العرض

•

بيانات السلق

•

بيانات المالك

اسم السلق  /العمر  /النوع  /الجنس  /اللون  /رقم الشريحة اإللكترونية

اسم المالك  /رقم الهوية  /اسم المتسابق  /رقم الهاتف  /العنوان  /البلد

الثاني في العرض الثالث في العرض

شوط الحص ذكور

15,000

10,000

5,000

شوط الحص إناث

15,000

10,000

5,000

شوط األريش ذكور

15,000

10,000

5,000

شوط األريش إناث

15,000

10,000

5,000
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