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 سلطان بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان 
ممثل رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة و نائب رئيس مجلس الوزراء السابق 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة. الشيخ سلطان بن زايد هو االبن الثاني للشيخ 
زايد بن سلطان -رحمة اهلل عليهما- و كان يشغل منصب نائب القائد العام 
 للقوات المسلحة و اهتم بشؤونها فكان يحكم بحكمة باتباع نهج والده.

أشتهر الشيخ سلطان بن زايد بحبه لرياضة الفروسية واهتم بها اهتماما 
كبيرا حيث آسس ألكاديمية بوذيب للفروسية وقرية بوذيب العالمية للقدرة 
والتحمل، وساهم سموه بدعمه بشكل مباشر في نشر رياضة اآلباء واألجداد 
في ربوع الدولة عبر دعم الفرسان واستمرار أنشطة رياضية وسباقات محلية 

ودولية لرياضات الفروسية كافة طوال الموسم الرياضي كل عام، كما ساهم 
 في خلق جيل كامل من أفضل فرسان الوطن.

و اعتبر الشيخ سلطان بن زايد من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث اإلمارات و 
عادات و تقاليد شعبه. و هذا يرجع لتربيته في بيئة تحافظ دائما على األصول و 

التراث. لذلك كان يرأس نادي تراث اإلمارات و اهتم به دائمًا اهتمامًا خاصًا.

رحل الشيخ سلطان بن زايد عن عالمنا يوم االثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 تاركًا 
خلفه الكثير من األعمال التي تشهد له بحبه و وفائه لشعبه و بالده اإلمارات 

العربية المتحدة.
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اإلشراف والمتابعة
عبداهلل النقبي

أحمد وجدي

مجلة رباط الخيل تصدر عن
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كلمة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
) رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية و السباق (

حول مسبار األمل لمجلة رباط الخيل

من  المريخ  إلى  الوصول  في 
المحاولة األولى.

أن رحلة دولة اإلمارات للوصول إلى 
بالتحديات  حافلة  كانت  المريخ 
في  العمل  فريق  نجح  التي 
دروسًا  ليقدموا  عليها  التغلب 
 , والطموح  والعزيمة  اإلرادة  في 
عظيما  و  قيما  درسا  يعطينا  ما 
التألق  و  للنجاح  الوصول  أن  في 
و  العزيمة  و  بالعمل  ممكن  دائما 
, و كما وصل أبناء  اإلرادة و اإلصرار 
الطيبة ألقصى حدود  األرض  هذه 
أيضا  فأنتم  بإنجازاتهم  الفضاء 
أبنائي األعزاء تستطيعون الوصول 
وصل  وقد  التميز,  و  القمة  إلى 
العديد من فرسان الوطن إلى قمة 
رياضات  في  الدولية  التصنيفات 
واضحة  عالمة  تركوا  و  الفروسية 
و  العالم  فرسان  نخبة  نافسوا  و 
كانوا نموذجًا في اإلرادة والتحدي 
والطموح , و كل هذه النجاحات و 
األمجاد تدفعكم بقوة إلى التميز 
الدائم و اكتشاف مهاراتكم و إبراز 

ابداعاتكم أحبائي .

دولة  القراء  أعزائي  عانقت 
وسطرت  مجدداً  التاريخ  اإلمارات 
التاريخي  إنجازها  نور  من  بأحرف 
في مستهل مسيرتها ال 50 عامًا 
األمل  مسبار  وصول  مع  المقبلة 
الكوكب  حول  مداره  إلى  بنجاح 
األحمر بعد رحلة مليئة بالتحديات، 
فريق  أعضاء  اإلمارات  أبناء  نجح 
التغلب عليها  المشروع في  عمل 

بعزيمة وإصرار كبيرين.
الذي  التاريخي  اإلنجاز  هذا  ومع 
باعتبارها خامس  اإلمارات  حققته 
تصل  العالم  مستوى  على  دولة 
تحقيق  تم  األحمر  الكوكب  إلى 
التي  القياسية  األرقام  من  عدد 
في  للدولة  عالمية  ريادة  تعكس 
فاألهداف  العالمي  الفضاء  قطاع 
من  األولى  تعد  للمسبار  العلمية 
كما  العالم،  مستوى  على  نوعها 
على  األقل  هي  المسبار  كلفة  أن 
الزمنية  والمدة  العالم  مستوى 
األقل  أيضًا  كانت  المشروع  إلنجاز 
مماثلة  عالمية  بمشاريع  مقارنة 
العالمية  الدولة  ريادة  إلى  إضافة 
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األم: قلت لك أكثر من 
مرة أن تنوع من أنشطتك 

اليومية  ، اإلجازة ليست 
للعب ببرامج الحاسوب 

طوال اليوم يا راشد .
راشد: أمي .. أعتقد أننا 

اتفقنا سابقا على أن نشترك 
في نادي الفروسية .

مهرة: نعم ، نعم ، لقد 
سمعت المحادثة والصوت 

العالي من غرفتي ، نعم 
، اتفقنا يا أمي ، ولكن أبي 
انشغل ، ولم يسجل لنا .

األم: أبو راشد ، هل 
ترى ماذا يفعل راشد وماذا 

تفعل مهرة ؟
األب: ) هامسا ( ماذا 

يفعالن عزيزتي ؟دعيهم 
يمارسون االنشطة التي 

يحبونها . 
األم: أنا واثقة في أبنائي 
، واعلم أنهما بالتأكيد 

يطلعان على أشياء مفيدة 
في الشبكة المعلوماتية 
، ولكن من المفيد أيضا ان 
تكون لهما أنشطة حركية.

األب: صدقت عزيزتي ، 
سنتحدث في هذا األمر 
عند عودتي من عملي .
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األب: سبق وأبلغتكما
) ولداي الحبيبان (  أني سأسجل 

لكما في نادي الفروسية .
األم: نعم ، ولكن ذلك لم يحدث 

إلى اآلن ، وأرجو يا أبو راشد أن 
يكون ذلك قريبا . 

األب: بإذن اهلل غدا صباحا نذهب 
إلى مكتب التسجيل ونسأل عن 

اإلجراءات . 

ااألب: لسالم عليكم 
، أريد ان أسجل أوالدي أسأل 

كيف سيتعلمون ركوب 
الخيل ؟ وهل لديكم 

قوانين وأنظمة تنظم هذا 
األمر ؟.

موظف االستعالمات: 
عليكم السالم ، يمكنك 
االستفسار من مسؤول 
التسجيل األستاذ احمد ، 

تفضل عنده .

المسئول: أهال 
وسهال بكم ، ونحن سعداء 

بانضمامكم ونشجع 
الجميع على استثمار 

أوقات فراغهم ، وتنويع 
أنشطتهم ،  بما يعود 

عليهم بالفائدة .
أما بالنسبة لسؤالك ، لتعلم 

ركوب الخيل ، فما رأيكم 
أن نتحدث وأنتم تشاهدون 

الخيول .
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المسؤول: 
كما يجب  تعلم 
قواعد  و قوانين 

رياضات الفروسية 
المختلفة ، و رعاية 

الخيل و الحفاظ 
عليه.

المسؤول: 
يجب االنضمام 

ألحد أندية 
الفروسية المنتشرة 

داخل الدولة ، و 
المواظبة على 

كافة الدروس ، و 
خوض االختبارات و 

النجاح فيها .
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راشد: هل من 
الممكن أن أسأل األستاذ 

سؤال يا أبي ؟ 
األب: بالتأكيد تفضل يا 

راشد .
راشد: كيف يمكن ان 
أسجل في فعاليات 

ومسابقات الفروسية 
وبالتحديد

 القدرة والتحمل ؟

األستاذ: سؤال جميل 
يا راشد وينم عن نفس 

طموحة.

األستاذ: يفّضل 
تعلم رياضة الفروسية من 
خالل أحد اسطبالت رياضة 
القدرة و التحمل أو نوادي 

الفروسية .
راشد: هكذا أصبح فارسا .
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األستاذ: نعم يمكنك 
البدء في المشاركة في 

السباقات و الفعاليات 
التأهيلية الخاصة برياضة 

القدرة و التحمل و 
المتوفرة بشكل شبه 

أسبوعي على مدار 
الموسم الرياضي.

األستاذ: نعم يا راشد، 
يمكنك الذهاب مباشرة 

لمقر ) اتحاد اإلمارات 
للفروسية 

و السباق ( للحصول على 
)رخصة فارس( .

راشد: وهل من الممكن 
أن أشارك

 في المسابقات ؟

األب: وانت يا مهرة هل لديك أي سؤال  ؟ 
مهرة: نعم يا ابي ، إن كان ممكنا  .

األستاذ: تفضلي ، نحن يسعدنا اإلجابة على
 كل استفساراتكم .

مهرة: سمعت أن هناك رياضة تسمى : قفز 
الحواجز  فماذا عنها ؟ 
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األستاذ: سؤال 
جميل أيضا ، بعد النجاح 

في مدرسة تعلم 
الفروسية ، يقوم النادي 
بإرسال قائمة الناجحين 

إلى
 ) اتحاد اإلمارات 

للفروسية( ، للحصول على 
) رخصة فارس (.

مهرة: ولكن يا أستاذ 
، كيف يمكن أن أشارك أنا 

أيضا في المسابقات ؟
األستاذ: للمشاركة 

ضمن فعاليات الفروسية 
األسبوعية  المحلية ، 

ثم الدولية  يكون ذلك 
بحسب نظام تطور 

الفرسان الخاص برياضة 
قفز الحواجز .

األب: شكرا جزيال يا أستاذ 
على المعلومات الوفيرة ، 

وإلى اللقاء .

األب: رجو ان تكون كل 
المعلومات واضحة اآلن  ، ويمكن 

يا راشد أن تستغل استخدامك 
للحاسوب من خالل الدخول 

لموقع االتحاد لمزيد من 
التفاصيل .

مهرة: نعم يا ابي شكرا لك ، 
وبإذن اهلل سأحصل على لقب 
فارسة وأسجل في رياضة قفز 

الحواجز  .
راشد: ما أنا فسأحصل على لقب 
فارس وأسجل في رياضة القدرة .
األب: إن شاء اهلل ، تشاركان في 
المسابقات الدولية التي ترفع 
اسم دولتنا عاليا كما تعودنا 

دوما ، فنحن كما قال شيوخنا : 
نطمح دوما للمركز األول . 



)هل تعلم أن نظام الهيكل 
العظمي للحصان يحتوي على ثالثة 
وظائف رئيسية في الجسم، يحمي 

األعضاء الحيوية، و يوفر إطاراً، و 
يدعم األجزاء اللينة من الجسم. 

أجسام الخيول تحتوي عادة على 205 
عظمة. يحتوي طرف الحوض عادة 

على 19 عظمة، بينما يحتوي الطرف 
الصدري على 20 عظمة.(

)هل تعلم كم يبلغ طول الخيول؟!!!! 
تختلف أحجام و أوزان الخيول من 

ساللة إلى أخرى، و يتم قياس ارتفاع 
الخيول من الكتف حتى الحافر، فقد 
يبلغ ارتفاع بعض سالالت الخيول ما 
يقارب 175 سم، و قد يصل وزنها إلى 
998 كيلو غرامًا، في حين قد يبلغ 
ارتفاع بعض السالالت الصغيرة ما 
يقارب 76 سم، أما وزنها فقد يبلغ 

حوالي 54 كيلو غرامًا.(
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)هل تعلم أن الخيول يمكنها 
النوم مستلقية أو واقفة !!!!!. تنفرد 
فصيلة الخيليات التي تضم كاًل من 
الخيول، و الحمير، و الحمر الوحشية 

بالقدرة على النوم و هى واقفة، 
حيث يمكن للخيل أن تنام مستلقية 

على جانبها و لكن لفترة ال تتجاوز 
)15-20( دقيقة في المرة الواحدة، ألن 
االستلقاء لفترة طويلة يسبب لها 
مشاكل في تدفق الدم نظراً لوزن 

جسمها الكبير.(

 )هل تعلم أن الخيل حيوان حسااااس!!! 
نعم فإن الخيل يمتلك لغة جسد 
دقيقة جدا ُتظهر مشاعره، فهو 
يستطيع التحكم بحركات أذنه و زاوية 
حاجبيه و شفاهه و أنفه تبعًا لمشاعره
 و مزاجه، و كما يستطيع الشعور بهذه 
اإليماءات بسهولة و فهمها، و مما 
يجعل الحصان قادراً على التدرب أنه 
يستطيع التقاط إشارات البشر أيضًا.(
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)هل تعلم إذا كان الحصان 
سريع أم ال؟!!! تصل سرعة 

الحصان إلى أكثر من 40 
ميل في الساعة، و هو 

يعد من أسرع الحيوانات 
البرية في العالم، و كما 

أنه يمتلك قلب كبير، و رئة 
تتسع لكمية كبيرة جداً 

من الهواء.(

)هل تعلم أن الخيل كائن ذكي 
جداً!!!! يعد الحصان من الحيوانات 

الذكية، فهو يستطيع تعلم المهام 
البسيطة، و تخطي التحديات 

اإلدراكية المتقدمة التي تحتاج إلى 
مستوى معين من تكوين المفهوم 

و تعلم التصنيف.(
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سأذهب للبحث عن بعض 
األصدقاء و العب معهم 
حتى يستيقظ الجميع هنا

هيا يا أصدقائي، 
سنبدأ تدريبات 

الصباح

أين ذهب شهاب؟ 
ال أجده في أي غرفة، يجب أن 

أذهب للشرطة للبحث عنه

ال أعلم يا مليكة، أين شهاب يا ظافر؟
ربما ذهب ليتجول

يا له من يوم جميل، 
سأذهب و أتجول قلياًل



يجب أن تصفه لنا أكثر في 
طريقنا للبحث عنه

انظر، هناك خيل صغير بنفس 
المواصفات الخاصة بشهاب

إذًا، ما هى الصفات التي 
تميز خيلك الضائع عن 

غيره من الخيول؟!

شهاب خيل برأس نحيف 
و جبهته عريضة و رقبته 

طويلة و كذلك ذيله طويل

ال هذا ليس خيل عربي أصيل 
فجبهته ليست عريضة و لكنه من 
فصيلة أخرى تشبه الخيول العربية 

نتيجة عملية تهجين الخيول

بالطبع يا سيدي، فهو يتميز 
بالعديد من السمات كونه خيل 

أصيل ليس مهجنا بنوع أخر

لنذهب فورًا 
للبحث عنه

قسم الشرطة

يجب أن تصفه لنا بدقة 
حتى نستطيع العثور 

عليه

أريد أن أبلغ  عن اختفاء خيل 
عربي صغير اسمه شهاب

إنه خيل عربي أصيل طوله حوالي 
150 سم و شعره أسود
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حسنًا يا بنى، 
لن يضيع الخيل 
العربي األصيل 

أبدًا و سأروى لك 
المزيد عن أجدادك 

فيما بعد

هل يا ترى سيستطيع 
صاحب المزرعة العثور 

على شهاب!!!

نعم سيستطيع 
بمساعدة رجال الشرطة، 
فشهاب ابننا خيل عربي 

أصيل و لن يضيع بين 
باقي الخيول

إلى اللقاء في حلقات قادمة و المزيد عن الخيول العربية األصيلة

نعم فشهاب ابني 
يشبه أجداده من الخيول 

األصيلة ذات العيون 
السوداء البراقة

و الرشاقة و السرعة 
أيضًا يا مليكة تميز 

ابننا الغالي

اشكركم كثيرًا لمساعدتي 
في ايجاد شهاب

هذا واجبنا و لقد 
ساعدتنا كثيرًا صفاته المميزة 

كونه خيل عربي أصيل

لقد أعدت لكم ابنكم 
أسف يا أمي، لقد جعلتكم وصديقي الغالي شهاب

تشعرون بالقلق

انظر يا ظافر لقد 
أتت سيارة الشرطة

بالتـأكيد عثروا على 
شهاب و لكن أين هو!
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يعتلي فرسان اإلمارات قمة عرش رياضة القدرة و التحمل و هو األمر الذي جاء بعد 
تّوج  حيث   ، األجداد  لرياضة  اإلمارات  شيوخ  السمو  أصحاب  من  محدود  الغير  الدعم 
فرسان اإلمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، واحتفظوا بلقب المونديال 
في فئَتي الفرق والفردي في السباق الذي أقيم، عام ٢٠١٩، بمدينة بيزا اإليطالية في 
إقليم توسكانا لمسافة 120 كلم، ليضيفوا إنجازًا جديدًا لرياضة اإلمارات بعد تفوقهم 
التاريخ  المهيري،  الفارس، سعيد  المشاركين من 35 دولة. ودخل  الفرسان  على نخبة 
الثانية  النسخة  في  الفردي  فئة  في  الذهبية  بالميدالية  تّوج  أن  بعد  أبوابه،  أوسع  من 

على التوالي.
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الميدالية  اإلمارات  منتخب  وحصد 
الذهبية والعالمة الكاملة في فئة الفرق، 
بعد أن تمكن الفريق، المكون من: البطل 
المزروعي  وشاهين  المهيري،  سعيد 
»الوصيف« وسيف المزروعي صاحب المركز 
الثالث، من تحقيق أفضل زمن بلغ 4.18.45 
الثالثة، في السباق الذي  ساعات للفرسان 
و»عزيزي«  ميدان  مؤسسة  برعاية  أقيم 
االتحاد  إشراف  تحت  العقاري،  للتطوير 
للفروسية  اإلمارات  اتحاد  دعم  و  الدولي 
إسبانيا،  منتخب  الثاني  المركز  في  وحل   ،
المنتخب  الثالث  المركز  احتل  ما  في 

اإليطالي.
الفروسية، التحاد  العام   األمين 

   دكتور  غانم الهاجري، عن فخره وسعادته 
بفوز فرسان اإلمارات بلقب بطولة العالم 
اإلنجاز  هذا  إن  وقال  والناشئين،  للشباب 
صاحب  من  الكبير  الدعم  بفضل  تحقق 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
حاكم دبي، مشيرًا إلى أن األعداد الكبيرة 
اليوم،  سموه،  مهرجان  في  المشاركة 
من  الكبير  واالهتمام  الدعم  ثمرة  تعتبر 
سموه لهذه الرياضة العريقة، خصوصًا أن 
مستوى  على  بالتنظيم  يتميز  المهرجان 
باعتباره  القوية،  المنافسة  إلى جانب  عاٍل، 
والُمالك،  المدربين  من  العديد  يستقطب 
مكانة  من  عزز  ما  الفرسان،  جانب  إلى 
بأداء  الهاجري  أشاد  كما   ، عالميًا  الحدث 
ما  العالم،  بطولة  في  اإلمارات  فرسان 
العالمة  وحصد  المنصة  احتكار  إلى  قاد 
الكاملة في أهم االستحقاقات الخارجية.
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أعزائي  الشيقة  الرياضة  هذه  لعشاق 
يمكنكم  الشابات  و  الشباب  الفرسان 
هذا  من  القادمة  النسخة  في  المشاركة 
سباق  أيقونة  أصبح  الذي  الرائع  السباق 

الفرسان الصغار ،
السمو  فعلى هامش مهرجان صاحب 
للقدرة  راشد آل مكتوم  الشيخ محمد بن 
الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة 
الخيول  سباق  فعاليات  تمت   ٢٠٢٠ عام 
مشاركة  شهد  الذي  و  »البوني«،  الصغيرة 

كبيرة وحضورًا جماهيريًا واسعا .
للسباق  الثالثة  النسخة  هي  هذه  كانت 
و قد تكللت بنجاح كبير ، خاصة أن األعداد 
ليشهد  األولى  النسخة  منذ  ارتفعت 
على  يدل  ما  فارس،   100 مشاركة  السباق 
مع  يتماشى  بما  القدرة  برياضة  االهتمام 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

ودعم سموه لفرسان المستقبل.

و شارك الفرسان الصغار في المنافسات 
وشهد  الحجم،  متدرجة  البوني  بالخيول 
األعمار،  إقبااًل كبيرًا شمل مختلف  السباق 
جعل  مما  الخيول،  أحجام  ومختلف 
تنظم  المهرجان  على  المشرفة  اللجنة 
حسب  األشواط،  من  عدد  على  الحدث 

األعمار وحجم الخيول.
األبطال  تحية  على  الجمهور  وحرص 
للمشاركين  تشجيعًا  النهاية  خط  عند 
الذين قدموا عروضًا مميزة أكدت حبهم 
القدرة  فروسية  لرياضة  وعشقهم 
أن  لهم  المتوقع  من  وأصبح  والتحمل، 
في  أبطااًل  القريب  المستقبل  في  يكونوا 

سباقات القدرة الرسمية.
كما قامت اللجنة المنظمة بتوزيع جوائز 
الذين  الصغار،  الفرسان  لجميع  وهدايا 
الصغيرة؛  األحصنة  سباق  في  شاركوا 
في  لمسيرتهم  ودعمًا  لهم  تشجيعًا 

رياضة الفروسية.

بادر بالمشاركة  و أبرز مهاراتك في النسخة القادمة 
من سباق نجوم مستقبل رياضة القدرة 
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من سبل محبة رياضات القدرة أعزائي و التألق 
اتخاذ  و  األجداد  رياضة  أبطال  متابعة  فيها 
قدوة لنا ، و قد برز بشكل الفت للنظر الفارس 
البالغ  الشاب عبد اهلل علي خلفان الجهوري 
من العمر 14 عاما و هو فارس إسطبل “الوثبة” 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  إلى  العائد 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
لقب  الشاب  الفارس  حصد  حيث  الرئاسة، 
الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان  كأس  سباق 
 120 للقدرة لمسافة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

كلم الذي أقيم اليوم السبت بقرية اإلمارات 
العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 230 فارسا 
الذي  المهرجان  سباقات  ختام  في  وفارسة 

أستمر لثالث أيام متتالية.
ونجح الجهوري كأصغر الفرسان سنا بالسباق 
ماالمبو”  “جيغ  صهوة  على  اللقب  نيل  في 
ساعة   4:10:10 قدره  زمن  في  المسافة  قاطعا 
، وقد توج الفائزين وسط احتفاالت الحاضرين، 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
األنسانية  لالعمال  البحرين  ملك  جاللة 
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ناصر  احمد  الدكتور  اللواء  الشباب،  وشؤون 
الريسي رئيس إتحاد اإلمارات للفروسية، غانم 
الهاجري األمين العام لالتحاد، أحمد السويدي 
المدير التنفيذي لالتحاد، مسلم العامري مدير 
عارف  للقدرة،  العالمية  اإلمارات  قرية  عام 
العواني األمين لمجلس أبوظبي الرياضي، الرا 
صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ 
العربية  للخيول  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
المشاركة  عزيمة  تأتي  هنا  من  و  األصيلة، 
تذكروا  و  الشيقة  الرياضة  هذه  في  أحبابي 

أن تسعوا دائما للرقم ) ١ ( ، و من يدري فقد 
تكونوا أنتم أبطال السباق القادم .

جدير بالذكر أن قيمة جوائز السباق قد بلغت 
3 ماليين و 450 ألف درهم تم توزيعها على 
صاحب  نال  األولى،  العشرين  المراكز  أصحاب 
الف   300 والثاني  درهم  ألف   500 األول  المركز 

درهم، والثالث 250 الف درهم.
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حصول الفارس الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي، 
على الميدالية الفضية في مسابقة قفز الحواجز 

ضمن فعاليات دورة األلعاب األولمبية للشباب، 
التي أقيمت بالعاصمة األرجنتينية بوينس آيريس 
أكتوبر العام 2018، أكد بما ال يدع مجااًل للشك، أن 
صناعة البطل األولمبي أمر متاح وال يحتاج إال إلى 

اإلصرار والعزيمة والصبر

ارحب بمجلة رباط الخيل 
و اشكر لكم مشاركة 

تجربتي
مع قرائكم الكرام 

انا عمر عبدالعزيز المرزوقي 
من مدينة أبوظبي فارس 
اسطبالت الشراع - الحمد 
هلل أنا صاحب أول ميدالية 

فضية في الدولة في 
أولمبياد  الشباب لرياضة 
قفز الحواجز و اعوذ باهلل 

من كلمة أنا و أتمنى أن 
أحصد اللقب في األولمبياد 

للكبار أيضا .
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كيف تعرفت على رياضة الفروسية و قفز 

الحواجز ؟
تعرفت على الرياضة من خالل والدي حفظه 
اهلل تعالى , فهو فارس و مدرب لرياضة قفز 

لحواجز منذ عمر 12 عاما و الزال يمارسها حتى 
اآلن , و الوالد لم يغصبني على ممارسة رياضة 

الفروسية فقد أحببتها منذ نعومة أظفاري 
و أتمنى أن ال أتوقف عن ممارسة رياضة قفز 
الحواجز أبدا , كما أن الكثير من أفراد العائلة 

يمارسون هذه الرياضة الرائعة .

كيف تصف رحلتك للفوز باللقب ؟
الحمد هلل على هذا اإلنجاز الذي ما جاء من 

فراغ , جاء نتيجة جهد و تعب مستمر , 
كان اللقب حلمي منذ فترة و كنت أكثف 

التدريبات في آخر ثالث سنوات بشكل كبير 
جدا حيث وصل عدد ساعات التدريب اليومي 

إلى ما يقرب من 4 ساعات بين ما يقرب من 
5 خيول مختلفة و هو األمر الذي ساعدني 
كثيرا في الحصول على اللقب حيث كانت 

خيول األولمبياد بالقرعة و لكن خبرة 
التدريب ساهمت في تذليل هذه العقبة 

, و الحمد هلل أن كانت معي خيل جيدة 
ساعدتني على الفوز أيضا. 

أين كنت تتدرب و من دربك ؟
كنت أتدرب بشكل يومي في نادي الباهية 
للفروسية و الذي فتح أبوابه منذ عام 2009 , 
و مازال النادي يحتضن الفرسان و يدعمهم 
حتى اآلن و مررت على العديد من المدربين 
و كلهم أفادني و ســـــاعدني بشكل كبير 

و إلى اليوم أتوجه لهم بالشكر الجزيل على 
ما بذلوه من جهد معي .

هل وصلت ألهدافك بعد ؟

 لم أصل لمرحلة االحتراف التي أريدها بعد , ما زلت أتعلم من زمالئي و في 
رياضة الفروسية ال تستطيع القول أنك أصبحت األفضل حتى ال تخسر كل 

شيء لكن هدفي أن أكون األفضل . 

لمن تتوجه بالشكر في هذا اإلنجاز التاريخي الكبير ؟
أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع و اسطبالت الشراع على 

دعمهم الكبير و أشكر والدي الحبيب على تدريبه و وقته الذي استثمره معي 
2525و الوالدة الغالية إليمانها بي و التحاد اإلمارات للفروسية .
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لقد عرف العرب الخيل منذ أقدم 
العصور، و يرى بعض العلماء أن اهلل 

سبحانه وتعالى خلق الخيل قبل آدم 
عليه السالم بيوم أو يومين. وأخرج 

الواقدي عن مسلم بن جندب، قال أول 
من ركب الخيل إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السالم؛ وإنما كانت وحشًا ال 
تطاق حتى سّخرت له وبذلك سميت 

العراب وظل ذكر الخيل مقرونًا بالعرب ، 
فإذا ذكر العرب ذكرت الخيل وإذا ذكرت 

الخيل ذكر العرب، وهي عندهم رمز 
ترتبط به أسمى المثل العليا من كرم 
ومروءة وشجاعة ووفاء، وهي القوة 

العربية التي أرهبت األعداء.
ومن اهتمام العرب بالخيل أنهم كّرسوا 
لها بعض مؤلفاتهم؛ مثل: كتاب »أنساب 

الخيل« البن الكلبي، وكتاب »أسماء 
خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها« 

للغندجاني.
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ظهورها  وعلى  والروم،  الفرس  أرهبت 
إلى  ووصلوا  والبلدان  األمصار  العرب  فتح 
الصين شرقًا وإلى األندلس غربًا، وهذا عقبة 
الشجاع  العربي  القائد  الفهري  نافع  بن 
لو  “واهلل  ويقول:  المحيط؛  بفرسه  يخوض 
إليها”.  البحر لخضته  أرضًا وراء هذا  علمت 
وال أدل على مكانتها العالية عند العربي 
بها  أقسم  وتعالى-  اهلل -سبحانه  أن  من 

في كتابه العزيز في قوله تعالى
}َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا )1( َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا )2( 
 )4( َنْقًعا  ِبِه  َفَأَثْرَن   )3( ُصْبًحا  َفاْلُمِغيَراِت 

َفَوَسْطَن ِبِه َجْمًعا{ ]العاديات:1- 5[.
الكريم  القرآن  في  الخيل  ذكر  جاء  وقد   
تسميته  عن  فضاًل  سور؛  خمس  في 
“العاديات”  سورة  وهي  باسمها  سورة 
فيها  لما  وذكرها  بها،  اهلل  أقسم  وقد 
السلم  في  سواء  الكثيرة،  المنافع  من 
جمالية،  من  فيها  ولما  الحرب،  في  أم 
العربي  اإلنسان  نفس  إلى  محببة  وصورة 
أحاديث  في  ذكرها  وجاء  العربي،  وغير 
إذاللها  وعدم  إكرامها  على  تحث  كثيرة 
في  ألن  بتربيتها؛  واالعتناء  وإطعامها 
نواصيها الخير، وفيها البركة، روى البخاري 
الجعد  بن  وعروة  عمر  ابن  عن  ومسلم 
رضي اهلل عنهم قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: “الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة”. وقد أمر صلى اهلل 

عليه وسلم باإلنفاق على الخيل، روى ابن 
ماجة عن تميم الداري رضي اهلل عنه قال : 
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يقول : “من ارتبط فرسًا في سبيل اهلل ثم 
ونهى  بكل حبة حسنة”.  عالج علفه فله 
وروى  إذاللها:  عن  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
أبو داوود في المراسيل أن رسول اهلل صلى 
الخيل  تقودوا  “ال  قال:  وسلم  عليه  اهلل 
بنواصيها فتذّلوها”، وقد جعل صلى اهلل 
ولصاحبه   ، سهمين  للفرس  وسلم  عليه 
لها  تكريمًا  إال  ذلك  وما  واحداً.  سهمًا 
وألنها تجاهد في سبيل اهلل مثلما يجاهد 

المسلمون.
تأذي  إذا  وتبكي   ، بالنصر  وتفرح  وتحزن 
فارسها، وكثيرة هي الروايات التي تحدثنا 
على  األصيلة  العربية  الخيل  بكاء  عن 
ظهور  على  من  سقطوا  ما  إذا  فرسانها، 

الخيل .
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عن األكاديمية
برعاية  جاهدًة،  الصغار  أحبائي  األكاديمية  تسعى 
أم  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  كريمة 
اإلمارات ورئيسة االتحاد النسائي العام والرئيس األعلى 
األعلى  المجلس  ورئيسة  األسرية  التنمية  لمؤسسة 
أساسيًا  عنصراً  الرياضة  جعل  إلى  والطفولة،  لألمومة 
في الحياة اليومية للمرأة اإلماراتية على اختالف األعمار 
المرأة  تبني  يضمن  بما  البدنية  والحالة  والخلفيات 
اإلماراتية أسلوب حياة صحي ونشط ويعزز غرس قيم 

الروح الرياضية في الوعي العام لدولة اإلمارات. 

هي  النسائية  للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية 
كيان حكومي غير ربحي مقره إمارة أبوظبي، و تأسست 
إدارتها  مجلس  ويترأس   ،2010 أكتوبر  في  األكاديمية 
وتكرس  نهيان،  آل  زايد  بن  اع  هزَّ بنت  فاطمة  الشيخة 
الرياضة  ممارسة  وتيسير  لنشر  جهودها  األكاديمية 

النسائية في اإلمارات العربية المتحدة.

خالل  من  الكبيرة  المهمة  بهذه  األكاديمية  تقوم  و 
المحلية  الرياضية  الفعاليات  من  العديد  استضافة 
المجتمعية،  األنشطة  وتسهيل  والدولية،  واإلقليمية 
جهودها  بجانب  وتطويرها،  المحلية  المواهب  وإدارة 
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األكاديمية شراكات مع  و تعقد   ، والبحثية  التعليمية 
مجلس أبوظبي الرياضي وغيره من الكيانات الحكومية 
واالتحادات الرياضية األخرى المعنية مثل اتحاد اإلمارات 

للفروسية و السباق.

الرسالة
   تعزيز وتطوير وتيسير الرياضات النسائية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من العاصمة، أبوظبي.

   خلق بيئة آمنة ومالئمة ثقافيًا للمرأة اإلماراتية 
لممارسة الرياضة والتمارين.

   إلهام التغيير السلوكي في المجتمع للوصول إلى 
نمط حياة نشط مع ومن خالل الرياضة.

   ضمان صورة أبوظبي ومكانتها كعاصمة للرياضة 
النسائية، إقليميًا وعالميًا.

الرؤية
   التعرف على المواهب الرياضية النسائية الوطنية 

وتطويرها.
   جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية 

للمرأة اإلماراتية.
   وضع أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة على 

الخريطة العالمية للرياضة النسائية.



 ) زايد  تاج  جوهرة   ( سباق  الصغار  أحبابي  يعتبر 
موسم  في  الرياضية  الفعاليات  أهم  و  أكبر  أحد 
سباقات السرعة كما أنه الختام المثالي لمهرجان 
 ، العالمي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
نادي  ميادين  على  ال)١١(  نسخته  أقيمت  الذي  و 

أبوظبي للفروسية تحت شعار 
) عالم واحد ٦ قارات أبوظبي العاصمة (.
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للفارس  »ميسي«  الجواد  القراء  أعزائي  فاز  وقد 
تي  وبإشراف  كيريسميكرس،  وتيمو  وفيك،  فيدو 
النسخة  بلقب  دوبس،  بات  وقيادة  كيريسميكرس، 
جائزته  البالغ  زايد«،  تاج  »جوهرة  سباق  من  السادسة 
أبوظبي  نادي  بمضمار  أقيم  والذي  درهم،  ماليين   5
للفروسية ضمن ختام النسخة »12« لمهرجان سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان العالمي.
الشيخ  سمو  من  كريمة  برعاية  المتميز  الحدث  ويقام 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
العربي  الخيل  مكانة  رفع  إلى  ويهدف  الرئاسة،  شؤون 
قواعده  أرسى  الذي  بريقه،  ليستعيد  به  االهتمام  وزيادة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.
الدكتور  اللواء  أحبابي  الفائزين  وتوج  السباق  شهد  كما 
و  الفروسية  اإلمارات  اتحاد  رئيس  الريسي  ناصر  أحمد 
الوطني،  األرشيف  عام  مدير  الريسي  وعبداهلل   ، السباق 
والرا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات منصور بن 

زايد آل نهيان العالمي.
هذه  في  »إننا  الريسي:  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  قال  و   
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  نستذكر  السباقات 
تربية  على  يشجع  كان  الذي  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
الخيل العربية، ويثق ثقة كبيرة في أن هناك من يحافظ 
على هذا اإلرث، وهم أصحاب السمو الشيوخ، فمهرجان 
كل  جاب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  سباقات 
دول العالم ليكون الختام في أبوظبي عاصمة المحبة 

والسالم .
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على هامش فعاليات مهرجان 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة و التحمل، 

كرم سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد 
الفروسية والسباق بحضور الدكتور غانم الهاجري األمين العام 

لالتحاد ، و السيد أحمد السويدي المدير التنفيذي لالتحاد، الفائزين 
بجائزة سؤال العدد األول من مجلة رباط الخيل ، و تم التكريم خالل 
حفل تتويج على منصة الفائزين في قرية اإلمارات العالمية للقدرة .

و تم تكريم خمسة فائزين و هم :
الفارسة أسيل أحمد فؤاد 
الفارس أحمد كمال إدريس

الفارس خميس علي أحمد بحلوق
الفارسة زهرة مصطفى عبدالرحمن 

الفارس يحي هيثم شاهين
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سؤال العدد الماضي ..
كم اسما لصوت الخيل ؟

اإلجابة .. 
هم ١١ صوتا ، حيث أطلق العرب على أصوات الخيل عددًا من 
األسماء و هي مستمدة من طبيعة الصوت، و هي وصف له 
قوة وشدة .. نشاطًا ومرحًا .. مما يؤدي إلى تمثيل الّصوت في 

االسم واإلحساس به ،و هذه بعض اسماء األصوات :
الكرير: إذا خرج الصوت من الّصدر .. وينقسم الكرير ثالثة أقسام: 

أجش .. وَصْلَصال .. وُمَجْلِجل..
الّصهيل: وهو صوت الفرس في أكثر أحواله .. خاصة إذا َنِشَط..

الَبْقَبْقُة: الصوت الذي يخرج من جوف الفرس..
الجّشة: صوت غليظ كصوت الرعد.

تم تكريم الفائزين
 من قبل إدارة االتحاد
 و تسلمهم جوائز قيمة 
باإلضافة إلى تسجيلهم في 
نادي أصدقاء
 “ مجلة رباط الخيل“ ، 
و سيتم استقبال إجابات سؤال 
هذا العدد على أرقام التواصل 
و عنوان البريد اإللكتروني 
الموضح  على الغالف
 الخلفي للمجلة .
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مدرسة بوذيب
 للفروسية 

تعلم  فرصة  المدرسة  توفر 
التعامل  أساسيات  وتعلم  الركوب 
قمنا  الغاية  ولهذه  الخيول.  مع 
بوضع حوالي 50 حصانا تحت تصرف 
الطلبة لمساعدتهم على تحسين 

أدائهم من دون مساعدة.
الى  التدريب  برامج  تقسيم  تم 
في  الطالب  يجتاز  مستويات  أربعة 
لتحديد  تقييميا  اختبارا  نهايتها 
الى  لالنتقال  االستعداد  مدى 

المستوى التالي.
وتضع المدرسة بين أيدي طالبها 
مجموعة من التخصصات كما تقوم 
سباقات  بتنظيم  السنة  مدار  على 
لتعليمهم أسس الفروسية وإغناء 

خبراتهم في هذا المجال.

توفر المدرسة 
50 حصانا

تصرف  تحت   
الطلبة  38



التدريب مرافق

المدرسة الداخلية

المدرسة الداخلية
القاعة المغلقة هي من أجمل 
تبلغ  بوذيب.  مركز  في  القاعات 
وهي  مربع  متر   2000 مساحتها 
مركزي،  تكييف  بنظام  مزودة 
ومجهزة بأحدث التقنيات. تضم 
ومكاتب  للصور  معرضا  القاعة 
عرض  وشاشة  مياه  ودورات 
برياضة  خاصة  ومعدات  عمالقة 
ورياضة  الحواجز  على  القفز 
هذه  وتستخدم  الترويض. 
التدريب  ألغراض  خصيصا  القاعة 
والسباقات على مختلف أنواعها. 
بالتنسيق  لإليجار  متاحة  وهي 

والترتيب المسبق مع المركز.
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الحلبات ومضامير

 التدريب الخارجية

حلبات  من  العديد  لدينا  تتوفر 
ركوب الخيل الخارجية التي تستخدم 
لتدريب الطالب خالل األشهر الباردة.

بكافة  الحلبات  هذه  تجهيز  وتم 
المستلزمات و بمعدات القفز. ولدينا 
للتدريب  مستقيمة  مسارات  أيضا 
األوتاد، ومسارات  التقاط  رياضة  على 
الخيل  لسباقات  مغلقة  أخرى 
على  والخيول  الطلبة  ولتدريب 
أن  إلى  اإلشارة  مع  التحمل.  رياضة 
حلبات السباق التابعة لقرية بوذيب 
وبسهولة  أيضا  متاحة  هي  للقدرة 

تامة ألغراض التدريب.
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تمرين الخيول

وقاعة المحاضرات

وحمام  للخيول  ممشيان  هناك 
بحواجز  ومزود  مغطى  سباحة 

وقضبان.
للدراسة  قاعتين  المبنى  ويضم 
يحتوي  كما  لإلجتماعات.  قاعة  و 
على قاعة للمحاضرات تستوعب 50 
شخصا وهي مزودة بمدخل للخيول 
تجهيز  وتم  التدريس.  ألغراض 
تكنولوجيا  بأدوات  القاعات  جميع 
المعلومات وبأجهزة صوتية إضافة 
وأدوات  عمالقة  عرض  شاشات  إلى 

عرض على الشاشات.
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وكالعادة كل يوم جمعة، يذهب 
زين و دانا لزيارة جدهما ليروي لهما 

المزيد من القصص الشيقة، فقد اعتادا 
على انتظار يوم الجمعة بفارغ الصبر 

لمعرفة المزيد عن الخيل .

زين و دانا طفالن يحبان الخيل كثيراً و لهذا دائما يستمعا للجد 
جيداً و يقوما بقضاء وقت ممتع بتخيل هذه السباقات الرائعة
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زين: هل ستكمل لنا الحديث عن 
سباق الخيل يا جدي؟!

الجد: نعم يا بنى، اليوم إن شاء 
اهلل سأكمل الحديث عن سباق 

الخيل و حب العرب للخيل.

زين: جدي جدي، صباح الخير يا جدي.
الجد: صباح الخير يا أحبائي، أهاًل 

و سهاًل بكما.
دانا: صباح الخير يا جدي، نحن ننتظر 

ما ستخبرنا به اليوم عن الخيول 
بفارغ الصبر.
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لمنظر الفرسان فوق الخيول ذات 
الشعور الناعمة مختلفة األلوان.
زين: ياله من شعور رائع يا جدي 

عند الفوز بهذه السباقات.
الجد: نعم يا بنى، شعور رائع 
للفارس و كذلك للخيل أيضًا.

»زين: و لكن يا جدي، متى عرف 
العرب الخيل؟!

دانا: هيا يا جدي ، نحن نستمع 
إليك جيداً.

الجد: حسنًا، سباق الخيل رياضة 
تعتمد على سرعة الخيول

 و مهارة الفرسان. تجرى سباقات 
الخيل منذ زمن قديم و يستمتع 

بها ماليين الناس حتى الوقت 
الراهن، يثير سباق الخيل المرح 
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الجد: بعد ذلك جاء اإلسالم 
فأبطل الرهان و أبقى االهتمام 

بالخيل، فقد كرم اإلسالم الخيل، 
أقسم بها المولى عز و جل

 )و العاديات ضبحا( و قال عنها 
رسولنا الكريم )الخيل معقود 

بنواصيها الخير إلى يوم القيامة( 
رواه مسلم و البخاري.

زين: جاء اإلسالم فزاد من حب 
العرب للخيل و اهتمامهم به.«

الجد: عرف العرب الخيل منذ 
الجاهلية و اهتموا بها اهتمامًا 

شديداً، و عرفوا سباقاتها. و لعل 
واحدة من أشهر حروبهم، داحس 

و الغبراء، كان سببها المباشر 
سباق بين فرسين. 

و كانوا يتراهنون على الخيل في 
السباقات.

دانا: و ماذا حدث بعد ذلك؟
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اهتمامًا كبيراً، فتقام لتربيته 
مراكز يشرف عليها بيطريون و 

متخصصون في عمليات التلقيح 
إلنتاج سالالت تحافظ على 

خصائصه.
زين: أكمل لنا المزيد عن الخيل 

العربي يا جدي.
الجد: الجمعة القادمة إن شاء 

اهلل يا أحبائي أحكي لكم المزيد، 
و لكن دعونا نذهب و نجلس 

بالداخل و نستريح قلياًل.«

الجد:  نعم يا بنى، فقد جاء 
اإلسالم و شجع على االهتمام 
بالخيل، فهى مراكب األبطال 

و الفرسان. يقام سباق الخيول 
في كثير من الدول العربية في 

مضامير للسباق على أحدث الطرز 
في هذا المجال.

دانا: و هل كان للخيل العربي 
اهتمام خاص يا جدي؟

الجد: نعم، يلقى الحصان 
العربي بوجه عام و حصان 

السباق العربي بوجه خاص، 
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 للنساء واألطفال
 تدريب المبتدئات

 تأهيل الفارسات لسباقات القدرة
 رحالت ترفيهية بالخيول

 إيواء الخيول
 ركوب حر

 كشتات شتوية للعائالت
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 كان القائد الفرنسي الشهير
 نابليون بونابرت 

يمتلك العديد من الخيول، إال أن 
»مارينجو«

كان أقربهم إلي قلبه، حصان عربي أصيل
 ذو لون رمادي تم أهدائه إلي نابليون 

وخاض علي متنه معركة كبيرة
 عام 1800 انتصر فيها علي النمسا عند 

مدينة
 أسمها »مارينجو« ومن هنا جاء

 أسم الحصان الذي عاش لمدة  38 عاما.
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 الجنرال الفرنسي
الشهير

في طريقه إلي
المعركة

وهو في حاجة
 شديدة

إلي مارينجو
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تتميز  الخيول الخفيفة بالعديد من 
المزايا مثل السرعة الكبيرة والقدرة 

علي التحمل 
وتربي هذه الخيول عادة للركوب. 

ولذلك كانت تربي خصيصا لألثرياء. بالفخامة،مميز، حيث تمشي بشكل يتصف  ولكنها تدرب علي السير بشكل تستخدم من أجل الركوب أيضا،

50



تتواجد الخيول المصغرة في 
دول أوروبا واألمريكيتين، وهي 

تحمل نفس سلوك الحصان 
الطبيعي، ويتم تربيتها لتكون 

ودودة مع البشر.

هي خيول تنتج من تهجين الخيول 
الفروسية.ولذلك تستخدم في ألعاب بين األناقة والقوة ذات الدم  البارد والحار ولذلك تجمع 

 خيول ذات أحجام ضخمة، كانت 

تستعمل قديما فى األعمال الزراعية 

وجر األحمال  الثقيلة وتتميز تلك 

الخيول بأنها هادئة

ولذلك تعرف بالخيول ذات الدم 

البارد.

العربي أكثرها شهرة.خيول ذات دم حار، ويعد الحصان والجراءة، ومن هنا وصفت بأنها تتعلم بسهولة وتتسم بالشجاعة  خيول رشيقة وخفيفة الحركة، 
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أهال بكم أعزائي الفرسان و الفارسات في بريد القراء لمجلة 
 ) رباط الخيل (، بريد القراء سيكون بمثابة مساحة لكم أعزائي لطرح أفكاركم و إبداعاتكم 

في الكتابة و الرسم وفي أي شكل من األشكال  لمشاركتها و لنشرها في هذه المساحة  ليرى 
العالم إبداعاتكم و أفكاركم الرائعة ، ال تخجلوا أبدا من المشاركة معنا - استأذنوا عائلتكم 

و ارسلوا لنا أعمالكم و مشاركاتكم - في هذه الفقرة سنكون على تواصل دائم معكم 
لدعمكم .

كما سيتم في كل عدد اختيار أحد الرسائل و تصوير الفارس أو الفارسة و نشر صورته في 
هذه المساحة، و سنقوم بعمل سحب على جوائز عدة ليحصل عليها أحد المشاركين في 

) نادي بريد القراء ( .

هل
تنام الخيول
واقفة على 

أقدامها؟

You may contact us through the following numbers
 Phone : +971-2-6661800 \+971-58-2977268

 Fax : +971-2-6655700
Email: awagdy@uaeerf.ae

 Address: Airport Road corner Rabdan St., Al Bustan Complex,
Offices tower, Office 401, Abu Dhabi United Arab Emirates

P.O.Box: 3234

الجواب
العدد 
القادم

اإلجابة الصحيحة
تؤهلك دخول قرعة 

الفوز بجهاز أي باد


