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كان صاحب السمو
 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

- المغفور له بإذن اهلل - 
محبًا للفرس و الفروسية منذ صغره, و كان يعتبرها جزءاً من 

تراث دولتنا الحبيبة و من الثقافة العربية و اإلسالمية .

كما كان يدعو دائمًا إلى نشـــر ثقافــة الفروسـية 
بين جميع فئــات المجتمــع من صغــار و كبار, كمــا قام 
للمحافظة  عــــدة  سبــاقـات  و  إسطبــالت  بإنشــــاء 
على هذه الرياضــة األصيلة لتبقى دائمًا متواجدة بين 

األجيال القادمة .

و حـــث على التحـــلي بصفـــات و أخالقيـــات 
الفرســـان من صبر و شجـــاعة و إقدام و التي كان 
يتحلى بها صاحب السمو, و حرص على دعوة اآلباء 
و األمهات دائمًا إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة 
الفروسية من الفتيات و الفتيان على حد سواء و 
إختيار رياضة الفروسية المناسبة لهم من رياضة 
السرعة و رياضة القدرة و التحمل و رياضة قفز 

الحواجز  .

بإذن اهلل - في تشجيع   - له  للمغفور  الفضل  و يعود 
تربية الخيول بمفهومها الحديث، فبادر بتأسيس إسطبالته 
الخاصة لتربية ورعاية الخيول في وقت مبكر رغبة منه في 
الحفاظ على الساللة الفريدة للخيول العربية األصيلة، فإهتم 
وتحسين  ملكيتها  على  وشجع  وعالميًا  وعربيًا  محليًا  بها 

ساللتها وقدراتها .





مجلة رباط الخيل تصدر عن

اإلشراف والمتابعة
أديب الحمادي
أحمد وجدي

الخيل ورياضة  أن  ،  يجد  العرب قديمًا و حديثًا  المتأمل لحياة  إن 
بارزاً في حياتهم، حيث أنهم   الفروسية المعتمدة عليه لعبا دوراً 
التي   ، بالخيل  اهتمامهم  الحيوانات قدر  نوع من  بأي   لم يهتموا 
كانت  وال زالت تنال تكريمهم ، لدرجة انهم -  ومن شدة حبهم 
أحد  قال  ،  حيث  بأنفسهم  يخدمونها  القوم  أشراف  كان   - لها 
الوالد،  والضيف،     : الشريف من خدمتهم  يأنف  ثالثة ال   : الحكماء 

والفرس.
  كذلك نرى أن الخيل تركت أثراً كبيراً في لغة العرب ، والتي أضافت 

لها الكثير من األلفاظ التي تتعلق بأعضائها وصفاتها وحركاتها .
أما في مجال األدب فقد أشعل الخيل خيال الشعراء الذين زادوا 
فصاحة  بفضلها ، حيث تغنوا بشجاعتها ، ورشاقتها ، وخيالئها، 
فأحسنوا  روضوها   الذين  العرب  بطباع  تطبعت   أنها  لدرجة  
والرحمة  والشرف  والنبل  والحمية  النخوة  فيها  وبثوا    ، رياضتها 

ورقة الشمائل واإلقدام.
وترجع عناية العرب بالخيل إلى عصور قديمة ، منذ اتخذوها عونًا 

لهم على أعدائهم فشاركتهم األمجاد واالنتصارات.
ويأتي تشريفها كذلك أن اهلل تعالى أقسم بها حيث قال - جل 
- صلى اهلل  ( وحديث رسولنا محمد  والعاديات ضبحًا   (  :   - جالله 
عليه وسلم  - عن الخيل )الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (، وأوصى عليه الصالة والسالم ، بتعليم األبناء الفروسية، 
 : قوله  في  بها  واالعتناء   ، أظفارهم  نعومة  منذ  الخيل  وركوب 
تعتبر  ألنها  الخيل(  وركوب   ، والرماية    ، السباحة  أوالدكم  )علموا 

أرقى ضروب الرياضة وأظفرها على مدى األزمان والعصور . 
تحظى  اإلمارات  دولة  في  الفروسية  رياضة  نرى  اليوم  نحن  وها 
والمهتمين  المسؤولين  قبل  من  بالغ  واهتمام  واسعة  بشعبية 
بهذه الرياضة ، والتي تعتبرجزءاً  ال يتجزأ من التراث الثقافي للدولة  .

التي  المشرفة  اإلنجازات  في  جليًا  اليوم  نراه  ما  بالتأكيد  وهذا  
والتي   ، والعالمي   ، العربي  المستوى  على  اإلمارات  دولة  تحققها 
حصل من خاللها  فرسان اإلمارات على مراكز متقدمة في جميع 

المسابقات . 
ومن هنا تأتي هذه المجلة التي تهتم بنشر ثقافة الفروسية في 

المجتمع وتشجع الناشئة على ممارستها .
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راشد في غرفته جالسًا 
علي أريكة يقرأ 

  كتاب القائد 
والمسيرة

عن الشيخ زايد رحمة 
اهلل عليه



استوقفته صورة للشيخ زايد على ظهر َخيل 
قال وهو يحدث نفسه ما اجمل هذه الصورة! 

قائد وفارس -رحمك اهلل- بابا زايد وجزاك اهلل عنا خير الجزاء .
وهنا, تخيل نفسه وهو يمتطي صهوة جواد.



)و بينما هو في تخيله دخل عليه والده قائاًل( :  مساء الخير ياراشد. 
)راشد يهب من مكانه واقفًا ويرد تحية والده( : أُسعدت مساءاً يا أبي. 

األب : تأخرت عن حضور جلسة العائلة اليوم, ووالدتك تنتظرك .
  مابك؟ هل يؤلمك شئ ؟

راشد : ال ياأبي, إنما كنت اقرأ كتابًا شدني .
األب : جميل يابني القراءة زاد للعقل ومتعة للروح. 

يأخذ األب الكتاب من يد راشد قائاًل : رحمك اهلل يا باني الدار, ياملهم 
شعبك وقدوته .

راشد: انظر لتلك الصورة يا أبي. 
)يشير على صورة الشيخ زايد وهو يمتطي الجواد(



 األب : إنها صورة جميلة توحي بالعنفوان والشجاعة والشموخ .
راشد : أتمنى يا أبي أن تكون لي َخيل  وأصبح فارسًا . 

األب : أمنية جميلة وسهل أن تتحقق. 
راشد محتضنًا والده قائاًل : لو تعلم كم أسعدتني يا أبي, 

 هل سيكون لي خيل أيضًا ؟؟؟
األب : إن شاء اهلل ياحبيبي, دعنا نكمل حوارنا مع والدتك فهي 

تنتظرنا.



) يدخل راشد يلقي السالم و يتوجه إلى والدته مباشرة مقباًل يدها 
ثم يبادر والده قائاًل ( : أخبر أمي عن حوارنا بشأن الخيل يا أبي .

األم: أية خيل؟ عن أي شيء تتحدثان .
األب: ابنك يا أم راشد بدأ في رسم الطريق الصحيح لحياته ، و الخيل 

بدايتها بإذن اهلل .
األم: رأيي كرأيك يا أبا راشد ، فالخيل في حد ذاتها ملهم و معلم 

لمن يمتطيها فكيف بمن يقتنيها ! .
راشد: شكراً أبي شكراً أمي ، إن فرحتي اليوم ال يمكن أن توصف . 



األب: غداً ان شاء اهلل بعد صالة العصر سأصحبك إلى نادي الفروسية ؛ 
ألشركك فيه و لتتدرب على يد مدربين مهرة .

األم: التدريب مهم فركوب الخيل يحتاج إلى مهارة عالية ،  و كذلك 
التعامل معها .

) تدخل مهرة و هى األخت التوأم لراشد ، و يبادرها راشد قائاًل ( : 
باركي لي يا مهرة إن أبي  سيشركني في نادي الفروسية و سيشتري 

لي خياًل خاصًا بي .
مهره بوجه منزعج : اسمح لي أبي كيف تشتري له خياًل و أنا ال ؟ لماذا 
هو وحده ، إن  هذا األمر يزعجني كثيرا ،  أنا آسفة و لكني أريد أنا أيضًا 

خيال مخصصا لي ان أتدرب عليه . 



االم: خيل؟؟؟ مهرة أنت فتاة اختاري لك هواية أخرى و سنحققها لك .
راشد: صدقت مهرة فهناك اهتمام من الدولة برياضة الفروسية 

للفتيات ، و ستكون معي يا أمي ، فال تخافي عليها .
مهرة و هى تمسك يد والدتها: أرجوك يا أمي و أنت يا أبي أريد أن أكون 

مع راشد . 
األب: أنا موافق .

األم: و أنا أيضا موافقة ولكن على شرط  : أن يدفعكما هذا القرار إلى 
زيادة االهتمام بدراستكما وال يكون عائقًا يؤخركما عن الدراسة .

األب: اتفقنا
راشد و مهرة بصوت واحد: اتفقننننننننننا . 



أن الخــيل تنمـو حوافرهــــا بواقع سنتيمتر واحــــد 
بتركيبــة  يـدخـل  الذي  الـبروتيـــن  أن  و  الشهــر  في 
حـوافـر و شعــر الخــيل له نفــس خـواص البروتيـن 
اإلنسان. األظافر عند  الشعر و  بتركيبة  الذي يدخل 



أن الخيل ال يكتمل نمو قوائمها المفصلية 
إال بعد أن تبلغ الثالثة و النصف من العمر 
و هذا ما يفسر كثرة اإلصابات لدى الخيول 

الفتية.

تنعدم  منطقتين  لديها  الخيل  أن 

ترى  ال  الرأس  ثبات  عند  الرؤية:  فيهما 

الجبهة  أمام  تقع  التي  المنطقة 

ما  هذا  و  تمامًا  الخلف  من  و  األمامية 

بدون  فارسه  يرى  ال  الخيل  أن  يؤكد 

تدوير رأسه.



أسنان  تشغله  الذي  الحيز  حجم  أن 
الخيل أكبر من الحيز الذي يشغله 
في  األسنان  عدد  أن  و  دماغها، 
 -  36 بين  يتراوح  البالغة  الخيول 
42 و أن أسنان اإلناث يصل عددها 

إلى 36 بينما يصل عددها 
لدى الفحول إلي42.

إلى  بعضها  وزن  يصل  الخيل  أن 

1000 باوند تقريبًا و أنه يحتوي على 

13.2 غالون دم أى حوالي 55 لتر.

عين
المعرفة

أكتوبر
20
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نعم يا بنى ، 
و لكنك تستطيع التحمل 
ألنك خيل عريب أصيل، 

والخيول العربية تستطيع 
تحمل الحرارة

لقد أخربتني أمي بأن 
الخيل العريب يستطيع تحمل 
الحرارة أكرث من أنواع الخيول 

األخرى

نعم يا بنى، حيث أن الحصان العريب 
يتسم بقدرته الهائلة عىل الصرب و 

تحمل الجوع والعطش والتأقلم مع 
حرارة الجو

هيا إىل بيتكم 
ملاذا املهران الجديدانالجديد يا صغرياي

ال يشبهان بعضهام يا أيب؟

هذا صحيح 
يا أيب

هذا هو الخيل العريب،
أما الثاين فساللة أخرى

إذا نظرت جيداً 
سرتى أن واحداً منهام 

يشبهك كثرياً

ما أشد
حر هذا اليوم

يا أمي !.

فقد هاجرت القبائل 
العربية إىل إفريقيا و معهم 

الخيول العربية



الخيول العربية تتميز 
بالرقبة الطويلة و 
الظهر املكتنز و 

الذيل املرتفع مام 
يزيد الخيول العربية 

جامالً و شموخاً
ملاذا هذا 
املهر أرسع
من اآلخر؟!!

ملاذا تبدو 
عليك الدهشة 

يا بني؟

لقد الحظت أن املهرين 
الجديدين ليسوا بنفس 

الرسعة!!!

هيا أرسع

بالطبع فالخيل العريب يتميز 
بالرسعة الفائقة يف العدو و هو 
أرسع من أنواع الخيول األخرى

و لكن يا ظافر بعد 
أن تم إدخال الخيول 

العربية إىل أوروبا عىل 
يد الفنيقني أصبح هناك 
أنواع أخرى من الخيول 

لها نفس الصفات

نعم يا مليكة،
و أيضاً ساهمت الفتوحات 
اإلسالمية يف إدخال الخيول 
العربية إىل سالالت الخيول 
األوروبية و لكن مازالت 
هناك خيول عربية أصيلة 

تتميز عن غريها



متى سأستطيع القفز 
مثلك يا أيب؟ عندما تكرب يا بنى 

ستعدو رسيعاً ، و تقفز عالياً 
فأنت خيل عريب أصيل

يوماً ما ستكرب يا بنى و تقفز و ترسع
و تتعلم املزيد عن تاريخ أجدادك الذي 

يرجع إىل 7000 سنة مضت

نعم فهناك األبيض 
و األسمر و الطويل و القصري

و كذلك نحن يا شهاب فهناك الخيل الرمادى
و البني و األشقر لكن الخيل العريب كله يتميز باألنف 

املقعرة و املنخرين الواسعني و الجبهة العريضة

ليس بالرضورة  يا بني
 أن نشبه بعضنا البعض

انظري يا أمي، فهؤالء 
األطفال ال يشبهون 

بعضهم



الفارس  قدرة  الختبار  سباق  هو  والتحمل  القدرة  سباق 
ولياقته  الجواد  بقدرة  األمثل  التحكم  على  وجدارته  الرياضي 
السباق  مسار  خالل  آمن  بشكل  التحكم  على  وجدارته  الرياضية 
في منافسة ضد ميدان السباق والمسافة والطقس وطبيعة األرض 
والوقت , و تحظى سباقات القدرة بمكانة خاصة بدولة االمارات العربية 
حيث  الشيوخ  السمو  أصحاب  من  كبير  دعم  من  تلقاه  لما  المتحدة 
العربية  الماضي دخلت دولة اإلمارات  القرن  التسعينات من  في بداية 
وقتنا  في  وأصبحت  والتحمل  القدرة  فروسية  رياضة  مجال  المتحدة 
الرياضة  الرائدة في مجال هذه  الحاضر من أهم الدول في العالم بل 
الكثيرة  اإلنجازات  وحققت  والعالمي  اإلقليمي  المحلي،  الصعيد  على 
وعملت أيضا على نشر هذه الرياضة في مختلف دول العالم حيث 
نظمت ودعمت الكثير من السباقات الدولية في هذه الدول 
األمر الذي ساهم في تطور الرياضة على الصعيد المحلي 
والدولي واالن رياضة القدرة هي رياضة وطنية في دولة 
االمارات العربية المتحدة حيث نرى االقبال المتزايد على 

هذه الرياضة و الذي يرتفع بشكل كبير كل عام. 

القدرة والتحمل
أكتوبررياضة
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قفــز الحــواجــز واحــدة  من اهــم رياضـات 
الفروسية التي تم تطويرها، و فيها يتم 
ومهارة  القفـز  على  الجـياد  قدرة  اختبـار 
من  العديد  تخطي  خالل  من  الفارس 
من  هو  الفائز  ويكون  المختلفة،  الموانع 
ينهي السباق في الوقت األسرع وبالعدد 
من  األكثر  العدد  أو  األخطاء  من  األقل 

النقاط .



إن قفز الحواجز أفضل ما يمثل رياضة الفروسية 
أمام الجمهور ففيه يجتمع كل ما يجذب المرء 
وارتباط  أصيل  وجمال  فن  من  الرياضة  هذه  إلى 
الرياضية  األنشطة  جميع  تقريبا  به  تتميز  راقي 
أن  شك  وال  والخيل.  اإلنسان  بين  تجمع  التي 
شعبية رياضة الحواجز تكمن في سهولة فهم 
أسهل  شيء  من  فما  النقاط  احتساب  طريقة 
علينا من أن نتابع الفارس والخيل وهما يركضان 
الحواجز في  بأقل عدد من  أيهم يطيح  ونالحظ 
المسار  يطوي  الفارس  فأن  وعمليا  وقت.  أقصر 
الحواجز  جميع  وراءه  من  مخلفا  كالبرق  الكبير 
وهي قائمة في مكانها ال تتزحزح، وحقا فان ذلك 
الفارس  أنفاس  له  تنحبس  مثير  بطولي  شيء 

والمشاهدين.
وحتي  اكتوبر  من  الحواجز  قفز  موسوم  يبدأ  و 
20بطولة  الموسوم   يضم  و  عام  كل  من  ابريل 

محلية و  12بطولة دولية .
الدولة  رئيس  كأس  الموسوم  بطوالت  اهم 
لقفز الحوجز و هي بطولة كآس االمم المؤهلة 
لنهائي كآس االمم يشارك في البطولة نخبة من 
أفضل الفرسان حول العالم ، كما ينظم االتحاد 

البطوالت التالية في ختام الموسم الرياضي :
بمستوياتها  الحواجز  لقفز  االمارات  بطولة   

المختلفة  
 نهائي لونجين لقفز الحواجز 

 بطولة االمارات للخيول الصغيرة  لقفز الحواجز.

قفز الحواجز
أكتوبررياضة
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الدولـة  داخـل  الفروسـية  موسـم  بـدأ 
 ، فريـد  اسـتثنائي  بحـدث  الماضـي  العـام 
األوتاد  اللتقاط  العالم  كأس  بطولة  انهـا 
دولة  استضافت  حيث   ،  2018 أبوظبي 
البطولـة  هـذه  المتحـدة  العربية  اإلمارات 
ألول مـرة فـي تاريـخ الدولـة نظـرا لريادتهـا 
فـي رياضـة التقـاط األوتاد و رعايتها لهذه 

الرياضة القديمة الحديثة عربيا و دوليا .

الدكتــور  اللــواء  ســعادة  ســعى  قــد  و 
اتحــاد  رئيــس  الريســي  ناصــر  أحمــد 
اإلدارة  و  الســباق  و  للفروســية  اإلمــارات 
اإلماراتــي  االتحــاد  حصــول  إلــى  العليــا 
كأس  السـتضافة  الفرصـة  هــذه  علــى 
السـتضافة  دول  عـدة  عـرض  بعـد  العالـم 
التجمع  هذا  كان  قد  و   ، الفريـد  الحـدث 

الرياضي الكبير ناجحا بكافة المقاييس .



نبذه عن التقاط األوتاد 

أكتوبر
20
19 األوتـاد
التقاط

 ، القديمــة  التقليديـة  الرياضـات  مـن  األوتاد  التقـاط  رياضـة 
الوتــد  اللتقــاط  الرمــح  أو  الســيف  المتســابق  فيهــا  يســتخدم 
مــن األرض أو قطــع و التقــاط األهــداف المعلقــة و هــو ممتطــي 
جــواده بأقصــى ســرعته نحــو الهــدف، و مــن صفـات المتسـابق أن 

يكـون ذا قـدرة و تركيـز ولياقة بدنية عالية.
مــن المهــم جــدا أن يكــون المتســابق صافــي الذهــن للتركيــز 
األهــداف  التقــاط  و  قطــع  أو  األرض  مــن  الهــدف  التقــاط  علــى 
لخيـول  أيضــا  المتســابق  يحتــاج  و  الرمــح.  أو  بالســيف  المعلقــة 
ال تهـاب األهـداف وال الرمـاح و السـيوف و أن تكــون مدربــة جيــدا 

علــى االنطــالق في خط مستقيم.
قــد تــم اإلعــالن عــن االتحــاد الدولــي اللتقــاط األوتاد فـي الربع 
األخير من عام 2013، و كانت دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
الــدول التــي انضمــت لهــذا االتحــاد عنــد التأســيس. ورغــم مضــي 
المنضمــة  الــدول  عــدد  اآلن  أصبــح  االتحــاد،  لهــذا  قصيــرة  فتــرة 
إليــه أكثــر مــن 35 دولــة،  كما يســعى االتحــاد الدولــي اللتقــاط 

األوتــاد أن يجعلها رياضة أوليمبية.



اللقاء الصحفي مع الفارس 
راشد حمود الجنيبي الذي فاز 
بعدة ألقاب على رأسها فوزه 

بلقب كأس صاحب السمو 
رئيس الدولة للقدرة  2018  من 

إسطبالت »الوثبة« العائدة 
لسمو الشيخ منصور بن زايــد 

آل نهيان، على صهــوة الفـرس 
»8 مينيت«

لقاءات مع أشهر فرسان اإلمارات الجدد أو القدامي لمحاولة ربط أمجاد 
الماضي بالحاضر و لمحاولة خلق قدوة مالئمة للفرسان الصغار من القراء 

كيف تعرفت على الفروسية ؟

كيف بدأت رحلتك مع الخيل ؟

وأردت دائمًا أن أكون فارسًا مثل والدي .ويقوم بتدريبها فأحببت الخيل كثيرًا منذ الصغر يركب الفرس و يجلس معها كبيرًا من اسطبالت الريف، و قد رأيته نعومة أظافري حيث كان والدي فارسًا تعرفت على الخيل و الفروسية منذ 

السابعة من عمري بركوب الخيل .و كيف أكون فارسًا مثله، ثم بدأت في بدأ والدي بتعليمي أساسيات الفروسية 



هل تذكر أول مرة ركبت

فيها الخيل ؟

من هم قدوتك في عالم 

الفروسية ؟

حصانًا  نركب  يجعلنا  والدي  كان   ، نعم 

صغيراً )بوني(  اسمه كحيالن، و الحصان كان 

من  الخوف  أكسر  أن  أبي  أراد  و  مروض  غير 

شجاعًا  أكون  وأن  داخلي،  في  الخيل  ركوب 

دائمًا في كل شيء، و قد نجحت في ذلك  

و منذ ذلك الوقت و الخيل و الفروسية جزء 

مهم  من حياتي .

تعلمت  الذي  الكبير  الفارس  والدي  قدوتي 

منه كل شيء، 

بن  منصور  الشيخ  السمو  صاحب  قدوتي  و 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

ويدعم  دائمًا  يدعمني  الذي  الرئاسة  شؤون 

الفروسية كاملة .

من زمالئك المقربين 
من الفرسان ؟

الفارس سهيل الغيالني 

و الفارس عبدالرحمن الغيالني، فقد نشأنا 

بدأت  و  الفروسية،  و  الخيل  حب  في  معًا 

قبلهم بسنتين تقريبًا .

هل تحب إضافة 
كلمة أخيرة ؟

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أشكر  نعم، 

سلطان  الشيخ  السمو  صاحب  و  راشد  بن 

الشيخ  و  زايد  بن  منصور  الشيخ  و  زايد  بن 

على  اإلمارات  شيوخ  و  محمد  بن  حمدان 

الفروسية  لرياضات  الغير محدود  دعمهم 

بشكل  التحمل  و  القدرة  لرياضة  و  كافة 

هذه  يجرب  أن  الجميع  من  أرجو  و  خاص، 

هذا  على  يتعرف  أن  و  الرائعة  الرياضة 

المخلوق الجميل )الحصان( فهو من أجمل 

المخلوقات 

و أحبها إلى قلبي .

أكتوبر
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رياضة





ملصق
العدد
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حث  فقد  اإلسالم،  فجر  منذ  الخيل  أهمية  ظهرت 
نبي اهلل محمد -صلى اهلل عليه وسلم- الناس على 
من  األكبر  العدد  يملكون  الذين  فالقوم  اقتنائها 
الخيل يكتب لهم النصر. فالخيل سريعة ومرنة في 
لهذا كانت سببًا  و  القتال  تفزع في  ال  و  الفر  و  الكر 
الفتح  الدين اإلسالمي. فمن بداية  انتشار  من أسباب 
ظهور  على  المسلمين  فرسان  انطلق  اإلسالمي 
و  الشام  و  العراق  بالد  فاتحين  العربية  خيولهم 
الحصان  دخل  و  أفريقيا،  شمالى  و  مصر  و  فارس 
الهندوس  نهر  و  الهند  اجتاز  و  أسبانيا  إلى  العربي 
بعد أن اجتاح اإلمبراطورية الرومانية، و كان هذا بداية 

انتقال الحصان العربي األصيل إلى تلك األرجاء.

و لقــد اقتنى الرســول الكــريـــم الخــيل وأكرمهــا 
السكب- الكريم:  الرسول  خيل  من  و  بها،  واعتنى 

البحر-الورد-اللزاز و الذي يقـــال أنــــه كــــان هـــديـة من 
المقوقس. و لقد نهج الخلفاء الراشدون و كل خلفاء 
المسلمين على مر العصور نهج الرسول الكريم في 

اقتناء الخيل و تكريمها و التفاخر بعددها.

المسلمين  الخلفاء  التسلية، كان  أما على سبيل 
كالمعروفة  للسرعة  سباقات  في  الخيل  يجرون 
اليوم و لكن دون رهونات. و قد كتب العرب الكثير 
البن  الخيل«  »أنساب  مثل  الخيل  عن  الكتب  من 
الفرسان  »حلية  و  عبيدة  ألبي  »الخيل«  و  الكلبى 
العرب  خيل  »أسماء  و  هزيل  البن  الشجعان«  وشعار 

وأنسابها و ذكر فرسانها« للفندجاني.

على  ساروا  فقد  بالخيل،  الصحابة  إرتباط  عن  أما 
نفس نهج الرسول الكريم في حبه للخيل و إكرامه 

لهم. فيقال أن أول من ارتبط فرسًا في سبيل اهلل عز 
و جل كان سعد بن معاذ -رضى اهلل عنه-. 

لبعض  الخيول  أسماء  على  نتعرف  دعونا  اآلن  و 
طالب  أبي  أبن  علي  الراشدين،  الخلفاء  و  الصحابة 

رضي اهلل عنه، كان له فرس يقال له سابق.

امتلك  فقد  عنه،  اهلل  رضى  العوام  بن  الزبير  أما 
له  يقال  فرس  له  فكان  واحد،  فرس  من  أكثر 
معروف،  له  يقال  خيبر  عليه  شهد  وآخر  اليعسوب، 
عليه  شهد  الخمار  ذو  له  يقال  فرس  أيضًا  له  وكان 
أيضًا كان له فرس يقال لها ذات  الجمل. وقيل  يوم 
النعال قاتل عليها يوم وادي السباع، واستشهد في 

هذا اليوم.

حمزة بن عبد المطلب رضى اهلل عنه، كان فرسه 
يسمى الورد. وقد قال فيه:

ليس عندي إال سالح وورد 
    قارح من بنات ذي العقال

أتقي دونه الحروب بنفسي
   وهو دوني يغشى صدور العوالي

جرشع ما أصابت الحرب منه
            حين تحمي أبطالها ال أبالي 

وطرير كأنه قرن ثور
             ذاك ال غبر ذاكم جل مالي

وإذا ما هلكت كان تراثي
          وسجاال محمودة من سجالي

الديني
أكتوبرالباب
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أبو ذر الغفاري رضى اهلل عنه، سمى فرسه باألجدل.

ابن أمية رضى اهلل  عكاشة بن محصن األسدي حليف 
عنه، كان له فرس يقال له الرزام. وآخر يقال له الجناح.

المقداد بن األسود رضى اهلل عنه، كان له فرس يقال 
له ذو العنق.

له  الكناني، رضى اهلل عنه،  المدلجي  بن مالك  سراقة 
فرس يقال له العود.

فرس  له  عنه،  اهلل  رضى  الغنوي،  مرثد  أبي  بن  مرثد 
يسمى الّسبل.

فرسه  سمى  عنه،  اهلل  رضى  األنصاري  أقرم  بن  ثابت 
المحّبر.

عبد  بني  حليف  األسدي،  اهلل  عبد  بن  نضلة  بن  محرز 
شمس رضى اهلل عنه، كان له فرس يقال له السرحان.

أبو قتادة األنصاري رضى اهلل عنه، له فرسان يقال لهما 
الجرادة وحزوة.

فرس  له  عنه،  اهلل  رضى  األنصاري  عنبس  بن  بشير 
يسمى الحوي.

فرس  له  كان  عنه،  اهلل  رضى  األشهلي  زيد  بن  سعد 
يسمى الحق.

عباد بن بشر رضى اهلل عنه، أحد سادة األوس، كان له 
فرس يقال لها لماع.

فرسه  اسم  عنه،  اهلل  رضى  الحارثي،  رافع  بن  ظهير 
المسنون.

الحارث بن ربعي الملقب بأبي َقَتاَدة، رضى اهلل عنه أحد 
بني سلمة، اسم فرسه جروة.

اهلل  رضى  النجاري،  سهل  بن  زيد  األنصاري،  طلحة  أبو 
عنه، كان له فرس يقال له مندوب.

أنهم أطلقوا  لدرجة  بالخيل  العرب كثيراً  اهتم  و قد 
الخيل  و  العرايب  الخيل  و  العراب  الخيل  اسم  عليها 
خيولهم  بأنساب  اهتموا  فقد  العرب  إلى  نسبًة  العربية 
وقد  أبنائهم.  أنساب  على  محافظتهم  و  كاهتمامهم 
حرص العرب كثيراً على أن ال تختلط دماء خيولهم بدماء 
غيرها من الخيول الهجينة و ذلك ليحافظوا على الصفات 

العربية األصيلة لخيولهم.



الديني
أكتوبرالباب
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12 عامًا 

خليفة سالم البريكي 

لماذا أقبلت على رياضة الفروسية ؟

كنت أحب الفروسية منذ صغــري و أحببت دائمــًا الفــرس و الفرســان و كنت دائمــًا أتابــع السباقــات 

و أتحمس عند رؤيتها ، كما أني أحببت للغاية مشاركة أصحاب السمو الشيوخ في السباقات وكنت أرغب 

دائمًا في أن أكون مثلهم يومًا ما .

كيف شاركت في أكاديمية بوذيب ؟

عرفت من أبناء عمي عن األكاديمية و أنهم مشتركون فيها منذ فترة و سألتهم كيف االشتراك لحبي 

الذين شجعوني بدورهم و دعموني للغاية في هذا  ، بعدها أخبرت عائلتي  الفروسية  لرياضة  الشديد 

القرار  وساعدوني في االشتراك في األكاديمية  بعدها أصبحت من الفرسان .

ماذا تعلمت من ركوب الخيل ؟

تعلمت التحمل و الصبر أثناء ركوب الخيل و تعلمت و التعامل الجيد مع هذا المخلوق الجميل -الحصان-  

كما تعلمت التركيز على هدف الفوز و الرغبة الدائمة في أن أكون الرقم األول في السباقات .

إسم
الفارس

السن



ADV



انطلق المهرجان
ألول مرة عام

2009

) ظل المهرجان في تطور دائم
 حتى أصبح يتضمن سباقات محلية

 وأخرى دولية حول العالم



تنوع  في  رائداً  توجهًا  المهرجان  يشكل 
أنشطة سباقات الخيـــول العــربيــة األصيلـــة، 
وقـد انطلــق أول مــرة عـــــام 2009 بتوجيهات 
سمــو الشيـخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلــس الوزراء وزيــر شـؤون الرئـاسـة، 
للخيــــول  اإلمـــارات  جمعيــة  يـرأس  الـذي 
العربيــة، وبتنظـيـــــم مــــن هيئــــــة أبوظبــي 
للثقـافة والتـــراث و بالتعــــاون مـــع مجلـــس 
ستود  الوثبة  ومزرعة  الريـاضـــي  أبوظبــي 
التـــي  فرنســــــا  نــورمــــانــــدي  فــي  الكائنة 
الشيــــخ  لسـمــــــو  ملكيتـهــــــا  تعــــــود 
وبدعــم  نهيــان،  آل  زايــــد  بـــن  منــصــــــور 
الخــــاصـــــــة  المحليــة  الجـهــات  مـن  عـدد 
والحكــــوميـــة، نظمـــت الـــدورة األولــى مـن 
المهـــرجــــــان، ليتطــــور فـي دورتـه الحاليـة 
يتضمــــن سبـاقــــات  عالمـــي  إلى مهرجــان 

محليــــة وأخرى دولية .

مهرجان
الشيخ
منصور
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تعتبر رياضة الفروسية في دولة االمارات العربية 
المتحدة جزء ال يتجزأ من التراث الثقافي، والموروث 
الحضاري اإلماراتي األصيل، و تعتبر امتداداً للحضارة 
العربية، حيث تحظى هذه الرياضة باهتمام بالغ من 
قبل نادي تراث اإلمارات و من هنا جاء تأسيس )قرية 
بوذيب العالمية للقدرة( حيث أصبحت تحتل 
اليوم ركنًا أساسيًا في خريطة الفروسية 
قرى  ثالث  من  واحدة  هي  و  العالمية، 
في  بوذيب  قرية  الدولة  في  موجودة 
منطقة الختم، و قرية اإلمارات العالمية 
الدولــية  بالوثبة، و مدينـــة دبي  للقدرة 

للقــــــدرة بسيح السلم.
وإقامة  الرياضة  بهذه  االهتمام  ويأتي 
السمو  وتوجيه صاحب  بدعم  القرية  هذه 
-حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 
اهلل_ وأنجاله الكرام الشيخ هزاع والشيخ خالد 
تطوير  في  واضحة  جهودهما  باتت  اللذان 
القرية أحد  القدرة واالرتقاء بها وتعتبر  رياضة 
أهم القرى المخصصة لرياضة التحمل والقدرة 
على مستوى الدولة والمنطقة وتتميز بتبنيها 
الفرســان  المزيــد من  إعـداد  و  تأهيـــل  لمشروع 
والفارســـات صغـــار الســن من الهــواة وطلــــبة 



المدارس ليكونوا فرسان المستقبل في خطوة مهمة 
لتوصيل مفردات وتقاليد هذه الرياضة عبر األجيال

كما أنها تستضيف سباقات مهرجان سمو الشيخ 
إلى  السنوي، باإلضافة  ال نهيان  زايد  سلطان بن 

بطوالت لفرسان الدولة والدول الخليجية، كما 
خبرات  تطوير  على  بوذيب  أكاديمية  تعمل 
النظرية  الدورات  تنظيم  خالل  من  الفرسان 

والعلمية على حد سواء.
ويتبع القرية اسطبالت بوذيب للفروسية 
العين على  أبو ظبي  والتي تقع على طريق 
الختم  قرية  من  مترات  كيلو  عشرة  بعد 
لوزارة  التابــع  الرمايـــة  ميدان  من  بالقرب 

الداخليـــة حيــث تستضيــف اسطبالت بوذيب 
بالحواجز  القفـــز  مســابقــــات  للفروسيـــة 

وفعاليات  العربي  الخيل  جمال  ومسابقات 
ألعاب الفروسية لمختلف األعمار وذلك في صالة 

الشيخ سلطان بن زايد الكبرى.



ظلت قرية بوذيب للقدرة منذ تأسيسها مركزاً لجذب 
العديد  بتنظيم  وقامت  المتابع،  والجمهور  الفرسان 
اإلمارات  اتحاد  مع  بالتعاون  الناجحة  القدرة  سباقات  من 
سباقات  من  العديد  استضافت  كما  والسباق.  للفروسية 
للقدرة والعديد من السباقات التأهيلية، وعلى الرغم من 
على  يتم  التركيز  أن  إال  السباقات  من  العديد  تقيم  أنها 

تدريب الفرسان الشباب ليصبحوا فرسان المستقبل.
كما تهدف القرية إلى تنظيم سباقات القدرة للخيول 
للمتسابقـين األشبال والناشئيـــن، إضافـــة إلى الســــباقات 

الدولية المفتوحة.
وتحتوي قرية بوذيـــب على مرافق أساسيـــة متميزة 
احتضـــان  على  تساعــد  عالمي  مستوى  ذات  عدة 
البطــــوالت المحلـــية و الدولية و هي عبارة عن: مائة 
إسطبل إليواء الخيول المشاركـــة في السبــاقات و 
إسطبالت خاصة الستراحة الخيــــول، و إســطبالت 
للحجـــر الصحـــي للخــيول القــادمــة مــن خــارج 
الدولة، و عيادة بيطرية خاصــة للخــيول المصابة 
بالسباقــات  خاصــــة  مضامير  و  الســـباق،  أثنــاء 
، 160 كيلو متراً و12ممراً   120 ،  100  ، مـــن فئـــة 40، 80 
قلب  نبضات  لمراقبة  جهازاً  و12  الخيول  لفحص 
الجواد حيث يسهل ذلك كثيراً في فحص 12جواداً 
في  للمشاركين  سكن  يتوافر  ،كما  واحد  وقت  في 
مرافق  جانب  إلي  شخصًا،   150 من  ألكثر  السباقات 
خدماتية أخرى منها: مسجد، فندق، مخازن، برج مراقبة، 
منطقة للفحص البيطري، استراحة و مطبخ داخل الفندق 
ومطاعم لإلداريين و الفرسان و الضيوف، كما يتوافر قسم 

الناقلة  التلفزيونية  والمحطات  لإلعالميين  خاص 
ألحداث السباق.



بروتوكوالت قرية بوذيب
ضمن القانون الجديد للقدرة

والتحمل ألفضل حالة  القدرة  إلي: ركوب  والتحمل  القدرة   تعديل مسميات سباقات 
خيل.

تحديد السرعة القصوى للخيول المشاركة في الركوب المحلية ب 20كم/ساعة.
اقتصار نطاق المساندة على نقاط المياه المحددة على مسافة كل 1كم.

 تحديد سيارات الفرق المساندة للمشاركين بعدد سيارة واحدة لكل مدرب 
تحمل  ال  سيارة  كل  مخالفة  سيتم  بظانه  علمًا  بالسباق.  مسجل 

تصريح دخول من قبل دوريات المرور واستبعاد الخيل الذي يتبع له 
من السباق.

 مراقبة سرعة الفرسان أثناء المراحل عن طريق جهاز التتبع حتى 
ال يتم تجاوز السرعة المسموح بها قانونيًا.

 عدم وجود نقاط المياه قبل نهاية كل مرحلة بمسافة 2.5 كم 
الدخول  الوقوف قبل  و  التالعب  يتم  بوذيب حتى ال  من قرية 

للعرض على اللجنة البيطرية.
على  الخيل  عرض  لوقت  أقصى  كحد  دقائق   10 زمن  اعتماد 

اللجنة البيطرية بين المراحل.
للفحص  أقصى  كحد  الدقيقة  في  قلب  نبضة   656  اعتماد 

البيطري للخيل.
تخدير موضعية  أي مواد  للكشف عن  إجباري  الخيول  فحص 

بأطراف الخيل أثناء الفحص.
 اعتماد زمن )50 دقيقة( كزمن استراحة الخيول بين المراحل.

البوابات  خط  إلي  الدخول  حول  السباق  نهاية  اعتماد 
اإللكترونية.
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يذهب زين و دانا لزيارة جدهـم 
يوم الجمعة من كل أسبوع، و دائمًا 

يجدوه في انتظارهم ليستمعوا 
لحكاياته الجميلة، فالجد دائمًا هو 
مصدر الحكايات الممتعة ألحفاده.

الجد: صباح الخير يا أحبابي، لقد اشتقت 
لكم كثيرًا.

زين: نحن أيضًا اشتقنا لك يا جدي.
دانا: هيا يا جدي احكي لنا قصة اليوم.
الجد: انتظري قلياًل يا دانا، و سأحكي 

لكم اليوم عن تاريخ سباق الخيل قديمًا 
و كيف تطور ليصبح ما نراه اليوم. و لكن 

أخبروني هل تريدون رؤية خيولكم؟
زين: نعم يا جدي، هيا بنا لنراهم و أنت 

تحكي لنا.

السباق
أكتوبرتاريخ

20
19



زين و دانا طفالن يحبان الخيل كثيرًا و هذا ما يدركه الجد 
تمامًا و لهذا السبب قرر أن يكون لكل منهما خيل خاص 
به عنده و أن تكون حكاية اليوم عن سباق الخيل قديمًا 

ليجعلهم يتعلقون بالفروسية أكثر و أكثر.
دانا: هيا يا جدي ، احكي وعلى األخص  كيف بدأت فكرة السباق ؟

الجد: بدأ سباق الخيل مع بداية ترويض الخيول تقريبًا. و يعود 
تاريخ سباقات الخيل الباكرة إلى نحو عام 1500 ق.م.، عندما أقيمت 

سباقات المعجلة و هي المركبة ذات العجلتين التي تجرها 
الخيول في أوروبا الشرقية و شمال إفريقيا.
زين: يااااااه يا جدي، هذا منذ زمن طويل جدًا.



أحضر الجد لزين و دانا خيلهما و كال منهما 
امتطى خيله و امسك الجد بلجام الخيول و 

أخذ يكمل حديثه مع أحفاده قائاًل: لقد اهتمت 
هذه الدول بالخيل كثيرًا حتى أنه ما كان يتملك 
خيول السباق هم فقط الملوك و أعضاء طبقة 
النبالء، لذلك تسمى سباقات الخيل أحيانًا رياضة 

الملوك.
زين: نحن اآلن ملوك يا جدي.

الجد: إن الخيل يعطي اإلحساس بالشموخ 
لصاحبه يا بنى.

السباق
أكتوبرتاريخ
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الجد: وقد أبرزت األلعاب األوليمبية في اليونان القديمة 
سباقات المعجلة للمرة األولى عام 680 ق.م. و اضيفت 

سباقات الخيول براكبيها إلى األلعاب عام 648 ق.م.، و انتشر 
سباق الخيل فيما بعد فيما يعرف اآلن بآسيا الصغرى و فرنسا 

و ألمانيا و إيطاليا.
دانا: كل هذه البالد يا جدي كان بها الخيول منذ زمن بعيد!!!!

الجد: نعم يا ابنتي، فقد بدأت سباقات الخيول باالنتشار 
بصورة سريعة. واهتمت انجلترا كثيرًا بسباقات الخيول. فقد 
أسس الملك جيمس األول مركز سباق خيل في نيوماركت 
بمقاطعة سفولك في إنجلترا، حيث بدأت تعقد السباقات 

نحو عام 1619 م، و ال تزال مدينة نيوماركت مركزًا لسباق 
الخيل في وقتنا الحالي.



دانا: كل هذه السنين و مازالت تهتم بسباقات 
الخيول!!!!

الجد: نعم فسباقات الخيل رياضة متميزة و مختلفة 
عن غيرها، تجعلنا نشعر بالقوة و الرحمة في نفس 
الوقت، فأنت قوى تستطيع أن تسبق و تفوز و في 

نفس الوقت تحب خيلك و تكون رحيمًا معه. 
زين: هيا أكمل يا جدي.

الجد: يجب على أن أستريح اآلن يا حبيبي و سأكمل 
لكم األسبوع القادم إن شاء اهلل.
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مسابقات
أكتوبروتلوين
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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 و في أي شكل من أشكال 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 ) بريد القراء ( .

الجواب العدد القادم

هل تعرف
كم اسمًا لصوت 

الخيل ؟ 

اإلجابة الصحيحة
 تؤهلك دخول قرعة 

الفوز بجهاز البتوب


