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  الجواد العربي األصيلوصاف أ

  
  

مبینــًا المحاســن والعیــوب ومشــیرًا  دالجــواســأتناول فــي هــذا البــاب وصــف جمیــع أعضــاء 

إلى دالالتها وعالقتهـا بالجمـال والقـوة وسـرعة الجـري. مؤیـدًا آرائـي بمـا قالتـه العـرب فـي 

  القدیم والحدیث. مقدمًا فیه خالصة تجاربي ومعلوماتي.

  
  الرأس:

رأس الجواد من أهم أعضاء جسمه وهو تاج المحاسن، ومن تركیبه یستدل على نجابتـه 

شاطه وأخالقه. ویستحب في الجواد عظم الرأس وتناسبه مع الجسم ورقـة جلـده وعتقه ون
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برأســه. وقوتــه بظهــره  الجــوادوتجــرده مــن اللحــم ورحابــة الجبهــة وســعة الشــدق. فجمــال 

  وقوائمه. وسأبدأ بوصف األجزاء التي یتألف منها الرأس:

  األذنان: -١

ستحب في الجـواد رقـة األذنـین ولهما أهمیة كبرى لما یتمتعان به من قوة سمع وحس. وی

. والجواد النجیب كثیـر حركـة األذنـین القلموطولهما وانتصابهما ودقة أطرافهما بما یشبه 

ونالحــظ ذلــك أثنــاء ركوبنــا لــه. والخیــل بصــورة عامــة قویــة الســمع حتــى أنهــا تســمع وقــع 

وا فهـي حوافر الخیل القادمة من بعید وتنبه أصحابها إلـى القـادمین علـیهم قبـل أن یظهـر 

بهــذه الحالــة تقــوم مقــام جهــاز الــرادار وخاصــة فــي اللیــل فهــي تنبــه فرســانها لكــل حركــة 

بقوتـه وعلـى العكــس تشـعر بهـا مـن حولهـا. ویــدل انتصـاب األذنـین علـى احتفــاظ الجـواد 

  من ذلك فإنه عندما تتالشى قواه تأخذ أذناه باالرتخاء. 

  العینان: -٢

ـــا كبیـــرتین كحالویـــین مملـــوءتین حـــدة صـــافیتین بـــراقتین رقیقتـــي الجفنـــین  یجـــب أن تكون

  بعیدتي النظر تنمان عن ذكاء وانتباه مع اتساع ما بینهما وبعدهما عن األذن.

   الجبهة: -٣

  الجبهة وهي جبین الفرس وفیها سر جمال وجهه ویحسن أن تكون عریضة.

ائر ال علـى مسطحة واسعة مستدیرة األطراف. ألن جمال الجـواد العربـي یقـوم علـى الـدو 

  الزوایا كالجیاد اإلنكلیزیة.

  الخدان: -٤

یسـتحب أن یكونــا مســتدیرین أملسـین مــع قلــة لحـم الوجــه ظــاهري العـروق مــع اتســاع مــا 

  بین الحنكین یصلح أن یكون منامة لألرنب.

ومــن محاســن الوجــه أن یكــون عظمــا النــاهقین بــارزین وهمــا عظمــان فــي الخــدین تحــت 

  مجرى الدمع في العینین.

  األنف: -٥

ویستحب أن یكون مستقیمًا طویل القصـبة متصـًال بالجبهـة بـدون تحـدب. وفتحتـا األنـف 

یقــال لهمــا المنخـــران، ویجــب أن تكونــا متســـعتین حتــى یســهل علـــى الجــواد التـــنفس وأن 
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تكونا مستدیرتین رقیقتي الحواشـي متباعـدتین ألن الجـواد یتمیـز بطاقـة رئویـة هائلـة، وأن 

ستعاضــــة بأفواههــــا للتــــنفس وعلــــى هــــذا فهــــي تعتمــــد  كلیــــًا علــــى الخیــــل ال تســــتطیع اال

  منخریها. 

  المعنى: أن فتحة أنفها واسعة.

  الفم: -٦

یستحســن فــي الفــم طــول شــق الشــدقین مــن الجــانبین وینشــأ عــن الشــدق الطویــل قصــر 

  والشدق الطویل دلیل على قوة الجواد في السباق. العذار.

أو الجحفلـــة وطــول اللســـان ألنــه یســـاعد علــى قضـــم كمــا أنهــم بینـــوا أهمیــة رقـــة الشــفاء 

العلــف. وصــفاء الصــهیل دلیــل علــى ســالمة الــرئتین وســهولة التــنفس، وأنــواع الصــهیل 

  ثالثة: أجش وصلصال ومجلجل. وأحسن الصهیل المجلجل.

  الناصیة: -٧

وهي ما استرسل من الشعر علـى الجبهـة ومنبتهـا بـین األذنـین وتسـمیها العـرب بالسـعف 

تشبیهًا لها بسعف النخل. ویستحب فیها الطول واالنتشار وصفاء اللون وهي تقي عیني 

  الجواد من أشعة الشمس والغبار والذباب. 

  شعر العرف: -٨

شــعر الخیــل مــا صــفا لونــه هــو الشــعر النابــت علــى حافــة العنــق العلیــا والمستحســن فــي 

وطال واسترسل وما كان لونه أسودًا حالكًا كشعر النساء. ونهى الرسول (ص) عن جـز 

أذنــاب الخیــل وأعرافهــا ونواصــیها وقــد خلــق اهللا الشــعر لهــذا الحیــوان لمــا فیــه مــن منــافع 

  كوقایة العین من الغبار وأشعة الشمس.

ن ذباب وهوام. وفي الناصـیة والـذیل والذیل یعین الجواد على طرد ما یقع على جسمه م

  من الجمال ما یدعو لعدم جز شعرهما. 

كمــا یتطلــب أن یكــون منبــت شــعر الــذیل غزیــرًا ویســمى بــالعكوه أو مضــرب الــذیل. وأن 

یكــون الــذیل مرتفعــًا ضــافیًا ناعمــًا ال یمــس األرض. وممــا یتمیــز بــه الجــواد العربــي أنــه 

بالمشـوال ممــا یزیـده جمـاًال. والجـواد الــذي ال  یشـیل ذیلـه أثنـاء الجــري أي یرفعـه ویسـمى

  یشیل ذیله یقال له سحوب. 
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  العنق: -٩

ویقال له "الهادي". وللعنق أهمیة عظیمة بجسم الجواد بعد الرأس وعلى طولـه أو قصـره 

تتوقف حركة الجواد، وتعرف سرعة عدوه. ویجب أن یكون العنق دقیقًا طـویًال لینـًا قلیـل 

لغلیظ والقصیر یعیق الجواد عن الجري بسبب التصاقه بـالكتفین لكثـرة اللحم ألن العنق ا

اللحـــم الـــذي یربطـــه بهمـــا ممـــا یعیـــق الحركـــة علـــى عكـــس العنـــق الطویـــل المتحـــرر مـــن 

االلتصـــاق بـــالكتفین فإنـــه مســـتقل عنهمـــا. ویستحســـن فـــي العنـــق اســـتقامته ورقـــة جلـــده 

  وظهور عروقه ودقة مذبحه أي مثل مذبح الطیر.

  :الصدر -١٠

العضـالت دقیــق الـزور غیــر غـائر وال مجــوف  یستحسـن أن یكـون الصــدر رحیبـًا ظــاهر

  وتبرز من الصدر عضلتان تشبهان النهدین تعرفان بفهدتي الصدر.

  المنكب: -١١

هــو نقطــة اتصــال الطــرفین األمــامیین بالجــذع وتوجــد بــین المنكبــین فســحة یســتحب فیهــا 

در وٕاذا كانـت هـذه الفسـحة صـغیرة شدة العضـل. ویسـتدل منهـا علـى حسـن تركیـب الصـ

  یكون الجواد معرضًا للصكك.

  األطراف:

امیة والخلفیة فاألمامیة مؤلفة مـن الكتفـین والعضـدین والـركبتین األطراف هي القوائم األم

  والذراعین  والرمانتین والرسغین والحافرین.

  الكتفان: -١

مــن الكتفــین والعضــدین یوجــدان بجــانبي الصــدر مــن جهتیــه ومتصــال، فاألمامیــة مؤلفــة 

بالعضد. ولتركیب الكتف في جیاد السبق أهمیة عظیمـة. ویجـب أن یكـون الكتـف مـائًال 

  إلى األمام وطویًال وغیر ممتلئ باللحم. وطول الكتف دلیل القوة وحسن الجري.

  العضد: -٢

هــو عظــم طویــل یتصــل مــن األعلــى بلــوح الكتــف بواســطة مفصــل الكتــف ویتصــل مــن 

األسفل بالساعد ویتكون من عظم مغطى بالعضالت والجلد ویستحب فـي العضـد طولـه 
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وضخامته وشدة العضالت المكونة حولـه وهـي مـن عالمـات القـوة. والسـاعد یتصـل مـن 

  األسفل بعظم مفصل الركبة.

  الركبة: -٣

مقـدم  ة نظافتها أي خلوها من الجراح والندبات والنتوءات ألن الجرح فـيیطلب في الركب

علــى ضـعف الجــواد وأنـه معـرض للكبــو. والركبـة تتصــل  لالركبـة مـن أكبــر العیـوب ویـد

  بالساعد من األعلى وبالذراع من األسفل.

  
  الذراع:

زة مجـردة ویمتد من الركبة إلى الرسغ ویستحب فیه القصر ومتانة األوتار وأن تكون بـار 

مـن اللحـم والـدهن واألدران ال یكسـوها إال الجلـد. ولهـذا الجـزء مـن الجـواد أهمیـة عظیمـة 

حیــث یتركــز تركیــب هیكــل الجــواد علــى هــاتین القــائمتین ألنهمــا بمثابــة األســاس لجســم 

الجواد. فإذا كان في هذا األساس نقص أو خلل تعرض هذا البنـاء لالنهیـار. ویجـب أن 

تین ســـلیمًا لـــیس بـــه تقــوس أو صـــدف، ومركـــز فـــوق الرســـغ أحســـن یكــون تركیـــب القـــائم

تركیـــز. وقـــد الحظـــت أن العطـــب أكثـــر مـــا یحصـــل بـــالقوائم األمامیـــة مـــن الجیـــاد وأنهـــا 

عرضة لإلصابات بأوتارها عندما یكون التركیب ناقصًا ویجب أن یكـون الـذراع عریضـًا 
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یمًا ذا أوتـــار غایـــة فـــي ولـــیس أســـطوانیًا كـــذراع البغـــل. وأحســـنها مـــا كـــان قصـــیرًا ومســـتق

  االستقامة والصالبة ظاهرة بكل وضوح.

  الرمانة:

وهـــي المفصـــل بـــین الـــذراع والرســـغ  فـــي األطـــراف األمامیـــة ومـــن عیوبهـــا وجـــود الـــورم 

واحتقـــان المـــاء تحـــت الجلـــد ووجـــود جـــراح ناشـــئة عـــن الصـــكك وحـــري بهـــا الصـــغر ال 

  التضخم.

  الرسغ:

یتصــل بإطــار الحــافر مــن األســفل. ویقــال لــه ویبتــدئ بعــد مفصــل الرمانــة مــن األعلــى و 

عنـــد العامـــة بیـــت الشـــكال. ویســـتحب فـــي الرســـغ االعتـــدال ال قصـــره وأال یشـــوبه المیـــل 

. والرسـغ السـلیم هـو الخـالي ازنـًا مـع الرسـغ الثـانيالكبیر واالنحراف ویجب أن یكـون متو 

  .العیوبمن مثل 

  
  الحافر:

اإلنســان وهــو كالحــذاء  للجــواد یعینــه  هــو حجــر األســاس مــن الجــواد وبمنزلــة القــدم مــن

علــى الســیر والجــري فــي المســالك الصــعبة. وللحــافر أهمیــة عظیمــة وعلیــه تتوقــف عــدة 

أمــور: فهــو یحمــل الجســم وعلیــه  تعــدو الخیــل. فــإذا مــرض الحــافر أو تعــرض إلصــابة 

كدخول مسمار فیه أو رهصة أو شق "النملة" وغیرها تعطل الجـواد عـن الحركـة كمـا أن 

وصـــالبته  البیطـــرة یســـبب اإلصـــابة "بـــالحمر". ویســـتحب فـــي الحـــافر اســـوداد لونـــه ســـوء

وصقالة جدرانه وسالمته من األمراض وصغره. ولشكل الحافر أهمیته، فیجب أن یكـون 
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مــع صــغره كفنجــان القهــوة العربیــة شــكًال وأن تكــون أطــراف ســنابكه وهــي مقــادم حــوافره 

ن ضخمًا وال صغیرًا. وبمـؤخرة صـحن الحـافر رقیقة. وأصلح الحوافر المعتدل أي ال یكو 

  یوجد النسر وعلیه یتكئ الجواد أثناء الوقوف.

  الجذع:

یتــألف الجــذع مــن جملــة أقســام مهمــة تبتــدئ مــن الكتفــین وتنتهــي بأصــل الــذیل. وهــذه 

  األقسام هي: الغارب والظهر والصدر واإلبط والمحزم والكفل.

  الغارب:  -١

فـــع نتـــوءات الفقـــرات. ویحســـن أن یكـــون ظـــاهرًا شـــدیدًا هـــو ملتقـــى لـــوحتي الكتفـــین ومرت

ـــًا بـــارزًا كحدبـــة الســـیف ویعـــرف بالحـــارك والكاهـــل  مرتفعـــًا عـــن الكتـــف. وأن یكـــون دقیق

ومركزه بین العنق والظهـر. وتشـتهر الخیـول العربیـة بعلـو غاربهـا وحسـن تركیبـه. والبـدو 

وینبغـي أن یكـون كالسـنام تعتبر یبوسة الغارب دلیًال على القوة وشـرف األصـل والعتـق. 

  لكنه خال من الذهن.

  الصهوة: -٢

الصـهوة مـن الجـواد ظهـره وهـي مركـز القـوة فـي الجـواد وموضـع سـرج الفـارس. وقـد قیــل 

"ظهور الخیل عز وبطونها كنز". ویحسـن أن تكـون معتدلـة متناسـبة مـع ارتفـاع الحـارك 

ومـن عیـوب الظهـر من األمـام متصـلة مـن الخلـف بالصـلب متالئمـة مـع تحـدب الكفـل. 

  أن یكون "أسرج".

وتتــــألف الصــــهوة مــــن العمــــود الفقــــري واألضــــالع المرتكــــزة علیــــه. ویحســــن أن تكــــون 

األضالع محدبة وقابة. والقسـم الخلفـي مـن الصـهوة الـذي یتصـل بالكفـل یـدعى الصـلب 

  وهو موضع الردیف خلف الفارس.

  الصلب: -٣

ومركزه بین الظهر والكفل فوق الخاصرتین. ولتركیبه أهمیة عظیمة في قوة الجواد. ألنه 

یـــربط الظهـــر بالفخـــذین وهمـــا القـــوة الدافعـــة فـــي الخیـــل. فـــإذا كـــان هـــذا الربـــاط ضـــعیفًا 

منخفضًا كـان الجـواد رخـوًا بطـيء السـرعة، وٕاذا كـان الصـلب مرتفعـًا محـدبًا قلـیًال وجـدنا 

  لحركة. الجواد قویًا سریع ا
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وقــد الحظــت عـــددًا مــن الخیـــول التــي عملـــت نتــائج بـــاهرة فــي میـــادین الســباق فوجـــدت 

  معظمها مرتفعة الصلب.

  الكفل أو القطاة: -٤

وبدایته من مؤخرة الصلب ونهایته عند أصل الـذنب "العسـیب" وینتهـي مـن األسـفل عنـد 

م الحجبتـــین أول الفخـــذ ویتـــألف مـــن الفقـــرات الكائنـــة بـــین الصـــلب والعســـیب ومـــن عظـــا

والــوركین. ویكســو هــذه العظــام عضــالت كبیــرة مفتولــة قویــة. ویحلــو فــي الكفــل ارتفاعــه 

ـــدو أعلـــى مـــن  وعرضـــه واســـتقامته وشـــدة عضـــالته. ویجـــب أن یكـــون مرتفعـــًا حیـــث یب

الحــارك دون أن یســبب هــذا االرتفــاع انخفاضــًا فــي الصــلب بحیــث تؤلــف معــه تحــدبًا. 

كفــل البقـرة. ویحتـوي أیضـًا علـى عظمـین یعرفــان  ویكـره الكفـل الـذي تظهـر عظامـه مثـل

بعظم األلیة "الغرابـان" یحـیط بهمـا عضـلتان بجـانبي الكفـل مـن األسـفل تعرفـان بـاأللیتین 

ولهمـــا أهمیــــة كبیـــرة لــــذلك یعتمـــد كثیــــرًا علــــى شـــدة هــــاتین العضـــلتین واســــتدارتهما كــــل 

والفســحة الممتــدة االعتمــاد. ویحســن بــالعظمین أن یكونــا بعیــدین عــن بعضــهما وبــارزین 

، ویجب أن تكون متسـعة خالیـة ر" وتمتد بین الفخذین تحت العیسببینهما تسمى "بالمج

  من القروح والبرص.

  الحجبات: -٥

وهما ما برز من رأسي عظمي الورك وفي أول الكفل من الجانبین. ویستحب فیهما بعـد 

  األخرى كبرًا ومركزًا.الواحدة عن األخرى، مما یدل على سعة الكفل وتوازن الحجبة مع 

  الفخذ: -٦

ویبــدأ مــن أســفل اآللیــة أي عنــد نهایــة التحــدب وینتهــي بــالعرقوب الــذي یصــله بالســاق. 

ــة الطویلــة. الظــاهرة العــروق  ویتــألف مــن عظــم الفخــذ والعضــالت القویــة البــارزة المفتول

  والتي تمتد إلى الخاصرة.

  العرقوب: -٧

ألف مــن عظــام المفصــل واألوتــار الواصــلة الــذي یصــل الفخــذ بالســاق. ویتـ هـو المفصــل

بین عضالت الفخذ والساق. ویستحسن بالعرقوب أن یكون رقیـق الجلـد شـفافًا بـارزًا إلـى 

الخلف دقیق البروز وغیر محدب كعراقیب البقر وینبغي أن یكون أسـفل الفخـذ ممـا یلـي 
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ًا مـــن العرقــوب عریضــًا، ألن ذلــك یمــنح المفصــل قـــوة. ویجــب أن یكــون العرقــوب خالیــ

  الدهن واألورام التي تسمى "نفخا".

  الساق: -٨

ومكانها بین العرقوب والرسغ. ویستحب استقامتها بدون اعوجاج وشفافیة أوتارها. ویكـره 

  اعوجاجها. ویجب أن تخلو من الدهن واألورام.

  المحزم: -٩

ویمتــد مــن الحــارك حتــى عظــم القــص (الــزور) عنــد ملتقــى األضــالع األمامیــة مــارًا مــن 

راء اإلبــط ولــه أهمیــة كبیــرة ألنــه یحتــوي علــى القلــب والــرئتین واتســاعه دلیــل علــى قــوة و 

الجــواد وحســن تركیبــه وجریــه. ویحســن أن یكــون رقیــق الجلــد خالیــًا مــن التجعــدات تحــت 

  اإلبط وخلفهما.

  األضالع: -١٠

ولها أهمیـة كبیـرة ألنهـا تشـكل قفـص الصـدر ویرتكـز علیهـا الظهـر وعلـى حسـن تركیبهـا 

تب أشیاء كثیرة ویحسـن أن تكـون متسـعة قابـة تمـأل فـراغ الخاصـرتین. ویـؤثر تركیـب تتر 

األضالع في تكوین البطن فإذا كانت األضالع الخلفیة قاصرة أثرت في تركیب البطن، 

  ویقال في هذه الحالة أن الجواد خفیف الضلع.

  الجلد: -١١

ر قصیره صافي اللون واسع یحسن بجلد الجواد أن یكون رقیقًا أملس مصقوًال ناعم الشع

  العتاق. بالخیلاإلهاب. والخیول العربیة العتیقة التي تتمتع بهذه الصفات تعرف 

   



-١٣- 
 

  األصيلة وما تفرع عنها أنساب الخيول العربية
  

كان الخیل في الجاهلیة عربیة عتیقة. والعتیق من الخیل هو الذي أبواه عربیان. وسـمي 

  في نسبه.عتیقًا لسالمته من العیوب والطعن 

  أوًال: صقالویة ابن جدران:

وقد اشتهر مربطها عند ابن ضري ومن بعده عند أوالده األربعة: جدران ووبیران ورجب 

والعبــد نســبة إلــى أمــه. وأشــهر خیــولهم المنســوبة إلــى جــدران ومــن بعــدها المنســوبة إلــى 

مـة فـي وبیران وتسمى صقالویة وبیریه. والصقالویة فرس ذات سمعة عالیة وشهرة عظی

كــل مكــان. وللصــقالویة فـــروع كثیــرة، تفرعــت مــن الجدرانیـــة وعرفــت بأســماء أصـــحابها 

  الذین ربطوها، نذكر منها:

صقالویة ابن زبینه: وهي فرع من صقالویة بن جدران وربطها األمیـر فیـاض ومنـه  -١

  إلى ابن سرره ثم إلى ابن زبینه.

التـــي آلــت إلـــیهم مــن ابـــن  صــقالویة الحبتــري: وقـــد وصــلت إلیـــه مــن أهـــل القبیســة -٢

  جدران.

  الصقالویة المرزقانیة: نسبت إلى صاحبها المرزقاني. -٣

  الصقالویة الوبیریة: وهي تنسب إلى وبیران شقیق جدران، وتفرع عنها: -٤

  الصقالویة الشعیفیة عند الفدعان وربطها ابن عامود. -١

  صقالویة ابن بصرى عند شمر، ثم ربطها ابن غیوش. -٢

  الكحیلة وما تفرع عنها: ثانیًا:

  كحیلة العجوز: -١

وسـبب تسـمیتها بهـذا االســم یقـال أن فرسـًا مــن الكحـیالت  كانـت لرجــل یقـیم علـى ضــفة 

فركبهــا وهــي حامــل فــي شــهرها األخیــر  الفــراتالفــرات وأراد الســفر إلــى إحــدى منــاطق 

فوضــعت مهــرة. فجــاء غــزو علــى القبیلــة التــي استضــافته فلــم یــتمكن مــن االشــتراك فــي 

القتال بسبب فرسـه الوالـدة حـدیثًا فاضـطر إلـى االبتعـاد عـن سـاحة المعركـة وعـن مهرتـه 
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مســافة بعیــدة. ولكنهــا تبعــت أمهــا وهــي بحالــة مــن اإلعیــاء واإلجهــاد فترجــل عــن فرســه 

معجبًا بابنتها التي استطاعت أن تلحق بأمها وهي بنت أیام فالحظ أنهـا مصـابة بعطـب 

بقوائمهــا فهــوت طریحــة. فجاءتــه امــرأة عجــوز وطلبتهــا لعلهــا تســتطیع إنقاذهــا وتربیتهــا. 

وكان قد یئس من شفائها وعجز عـن حملهـا فوهبهـا إیاهـا وعالجتهـا العجـوز وسـقتها لـبن 

وأمست فرسًا مشهورة. وصارت علمًا على هذا النوع من النوق فشفیت ونمت وترعرعت 

  الخیل.

  كحیلة الخرس: -٢

  مربطها في قبیلة السبعة عند بنیان الفنیس وشطي بن رخیم. 

  كحیلة كروش: -٣

ومربطها یعود إلى قبیلة مطیر. وانتقل مربطها إلـى مـانع بـن صـویت مـن الضـفیر ومنـه 

لفــدعان. ولهــذا الفــرع مــن الخیــل حكایــات انتقــل إلــى الجفــل عنــد ابــن ســردي مــن قبیلــة ا

كثیرة تدل على أهمیته وقیمته. ومن هـذه الحكایـات مـا روي أن علـي باشـا الـالال الموفـد 

مـــن قبـــل عبـــاس باشـــا األول خـــدیوي مصـــر، الـــذي كانـــت لـــه هوایـــة فـــي اقتنـــاء الخیـــول 

إغـــراء  العربیــة األصــیلة یـــأتي بهــا مــن مرابطهـــا فــي الجزیـــرة العربیــة. وقــد حـــاول الــالال

  صاحب كروش ببیعها له مهما غال الثمن ولو كان ملء علیقتها ذهبًا. فأبى أن یبیعها.

  الدهماء العامریة: -٤

وتنسب إلى بني عامر إحدى القبائل العربیة الشهیرة ومربطها األصـلي یعـود إلـى عـامر 

  بن الطفیل وهو سید بني عامر.

بیلة حرب المشهورة ثم إلـى ابـن فضـل وفرسه هي الدهماء وانتقل مربطها فیما بعد إلى ق

  ومنه إلى ابن همسي القماصي من قبیلة السبعة التي نزحت إلى سوریا من نجد. 

  ویوجد فروع أخرى من الدهم:

  دهم ابن طواله من قبیلة شمر. -أ

  دهم ابن هیازع. -ب

ــین شــیخ العجمــان وربــط منهــا آل خلیفــة أمــراء  -ج دهــم شــهوان، ومربطــه إلــى ابــن حتل

  ین.البحر 
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  دهم النجیب، وهذا الفرع كان یملكه الشریف سعد وقد وصل عدد منه إلى مصر. -د

  دهم قنیهر، ویعود مربطها إلى فیصل ابن تركي. -هـ

  كحیلة المعنقیة: -٥

وسمیت بهذا االسم لطول عنقها أو نسـبة للمعـانق وهـي رحـال صـغیرة مزینـة یضـع فیهـا 

البـدو متـاعهم وأشـیاءهم النفیســة الثمینـة وحلـیهم. وقصــة ذلـك أنـه حــین غـزا أعـداء قبیلــة 

صاحبها غزوة ساحقة وضعوا على ظهرها المعانق فاستطاع فارسها أن ینجـو بهـا وسـلم 

ل شيء ولذا أطلق علیها اسم المعنقیـة. وقـد سـمیت فیمـا من الغزاة الذین استولوا على ك

بعــد بالســبیلیة نســبة إلــى ابــن ســبیل مــن فخــذ العجــالن الــذي آل المــربط إلیــه منــذ مائــة 

  وخمسین سنة تقریبًا وهو من قبیلة السبعة فخذ الرسالین. 

وقــد ظهــر أیضــًا مــن هــذا النــوع الفــرس الشــهیر المعروفــة بــأم الجــدایل لصــاحبها زدغــم 

سبیعي. وسمیت بهذا االسم لطول عرفها الذي كـانوا یضـفرون شـعره جـدائل وضـفائر. ال

وقــد ســار بــذكرها الركبــان حتــى أن ســطام ابــن نــواف شــیخ قبیلــة الحدیــدیین أراد شــراءها 

فـــذهب إلـــى بیــــت صـــاحبها ودخـــل دخــــول المســـتجیر فلـــف ســــاقه علـــى عمـــود الخیمــــة 

زدغـم غرضـه فقـال لـه: لبیـك  كالمستغیث الـذي یطلـب حاجـة مـن صـاحب البیـت فـأدرك

إال فـــي اثنتـــین زوجتـــي وفرســـي. فأقنعـــه ببیعهـــا واشـــتراها. ومـــن أوالدهـــا اشـــتریت الجـــواد 

بخشـــیش وبعتـــه إلـــى ســـعدي بـــك الطحـــاوي فـــي مصـــر، وقـــد اشـــترك فـــي عـــدة ســـباقات 

فأصــاب جــوائز عدیــدة ثــم أحیــل إلــى النــزو وظهــر مــن أوالده كربــاج وصــوافي الجــوادان 

وي الســـید شـــكري شوشـــه فـــي القـــاهرة وقـــد ظهـــر مـــن الســـبیلیات فـــي الشـــهیران عنـــد الهـــا

میــادین الســباق فــي لبنــان الجــواد (كیــروان) ابــن غــزوان ثــم البــرق والبــراق وأمیــر الرمــان 

وهــي خیــول ســوریة ولبنانیــة كــان یملكهــا الســید هنــري فرعــون. حــدثنا محمــد بــن عمیــر 

ئة فـارس غنمنـا إبلهـم وذهبنـا بهـا السبیعي قال: أغرنا على قبیلة الروله وكنا أكثر من ما

فلحقتنــا خــیلهم وكــان عــددها ال یحصــى فاســتردوا إبلهــم ورمــوا أكثــر فرســاننا عــن ظهــور 

خیولهم. ولم ینج إال أربعـون فارسـًا، ومـن غریـب التصـادف أن هـذه الخیـل كانـت تتـألف 

لــة مــن المعنقــي (فنیطــل) ومــن أبنائــه وبناتــه. وكــان فنیطــل هــذا فحــًال مشــهورًا لــدى قبی
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الســبعة. ویوجــد فــرع آخــر یســمى المعنقیــة الحدرجیــة ومربطهــا إلــى ابــن حــدرج مــن قبیلــة 

  بني صغر انتقلت إلى ابن معطش من العمارات ومنه إلى الشقلي.

  كحیلة الحمدانیة السمري: -٦

قــال المغیــر بــن بریكــان مــن قبیلــة القمصــه وهــو رجــل طــاعن فــي الســن یبلــغ مــن العمــر 

ن غبـین أحـد مشـایخ الفـدعان أخبـره بـأن الحمدانیـة یعـود مربطهـا مائة سنة أن عبد اهللا بـ

إلــى الســمري مــن الضــفیر. ثــم انتقلــت إلــى العفــرى مــن العمــارات. وأن حمــدانیات ابـــن 

غـراب فهــي مــن هــذه السـاللة. ویوجــد فــرع آخــر یقـال لــه حمــدانیات القــرن. والحمــدانیات 

  قلیلة العدد وأثمانها غالیة.

ة جریها وصبرها على تحمل المشاق والمسافات الطویلة ومن قصص الحمدانیات وسرع

  القصة التالیة:

كان الحمداني جوادًا شهیرًا لسرعة جریه وقوتـه وكـان فحـًال للنـزو عنـد البـدو، فحـدث أن 

شردت فرس لبدوي آخـر وهـي مـن الصـقالویات وذلـك بعـد الـوالدة وأخـذت فلوهـا ونفـرت 

عــادة بعــض الخیــول التــي تحمــي ولــدها بــه فــي الصــحراء مــع الغــزالن خوفــًا علیــه علــى 

وتحــول دون االقتــراب منــه وهــو ولیــد. فلحقهــا صــاحبها وطردهــا علــى عــدد مــن الخیــول 

فأعجزته ولم یتمكن مـن القـبض علیهـا. حتـى ذكـر لـه الحمـداني الشـهیر فقصـد صـاحبه 

ورجــاه أن یســاعده علــى إعــادة فرســه النــافرة بواســطة جــواده فقبــل وذهــب بــه یتتبــع آثــار 

س ثالثـة أیـام متوالیـة راكبـًا دلـوًال مـن اإلبـل ومعـه الحمـداني یقـوده حـامًال زاده ومـاءه الفر 

فكان الجواد في الیوم األول قلیل النشاط بطيء الحركة، وفـي الیـوم الثـاني ازداد نشـاطه 

وخفــت حركتــه، وفــي الیــوم الثالــث تضــاعف نشــاطه ومرحــه واســتعداده للطــراد واللحــاق 

ابــع بـدأت مطــاردة الفــرس النــافرة مـن الصــباح البــاكر إلــى الظهــر بـالفرس. وفــي الیــوم الر 

  حتى أرهقها واستطاع أن یوقفها ویتیح لفارسها اإلمساك بها.
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  الكحیلة التامریة: -٧

ومربطها إلى الصـرخ مـن قبیلـة شـمر ثـم ربطهـا ابـن محـرول مـن القمصـه. وانتقلـت إلـى 

المرحــوم أحمــد آغــا البــرازي. وقــد فخــذ الرحمــه وابــن رشــود مــن الســحیم. ثــم ربطهــا خالنــا 

ركبهـــا یـــوم اســـتقبال المرحـــوم الملـــك فیصـــل األول فـــي حمـــاه وذلـــك فـــي نهایـــة الحـــرب 

العالمیة األولى فأعجـب الملـك بهـا وبفـرس ثانیـة عائـدة إلـى محمـد بـك المحمـد الدندشـي 

وهــي صــقالویة األصــل مــن بــین الخیــل التــي كانــت فــي اســتقباله وینــوف عــددها علــى 

فرس. وظهر من هـذا النـوع الفـرع التـامري الـذي كـان یملكـه المرحـوم عمـر بـك أربعمایة 

بــیهم وقــد أحــرز انتصــارات كثیــرة فــي میــدان ســباق لبنــان وكــذلك (أمیــر البادیــة) جــواد 

  المرحوم سعد الدین باشا شاتیال.

  كحیلة المصنه: -٨

لكحیلة فرأوها وسمیت بهذا االسم ألن أصحابها كانوا مرة یتسامرون فنظروا إلى فرسهم ا

الســمع وكأنهـا تنبــه إلـى خطــر داهـم وتتجــه صـوب مصــدر الصـوت. فنظــروا فلــم  غتصـی

یجــدوا شــیئًا ولــم یســمعوا صــوتًا. وبعــد برهــة ظهــر غبــار األعــداد المغیــرین علــیهم فتیقنــوا 

مـــن نباهـــة فرســـهم التـــي دلـــت علـــى الخطـــر قبـــل وقوعـــه وكأنهـــا جهـــاز رادار، فســـموها 

  تة.الكحیلة المصنة أي المنص

  ومربطها إلى طالل بن راشد الشمري وأصلها من خیول بني هالل.

  الكحیلة الممرحیة: -٩

وتنســب إلــى قبیلــة المغیــرة مــن نجــد وكــان اســمها (كحیلــة مریومــه) وصــاحبها عجــل بــن 

حلیـــثم اشـــتراها بـــثمن غـــال لیأخـــذ بثـــأره علیهـــا وأصـــبحت (ممرحیـــة) نســـبة إلـــى الممـــرح 

بیلة السبعة. ومن الممرحیة تفرع ممرحیة ابـن هـاش صاحب المراح من عرب الموایجه ق

وممرحیة ابن عدینان. وقد انتقلت من ابن هـاش إلـى خـدیوي مصـر عبـاس باشـا األول. 

وتوجد إحدى الممرحیات عند آل الشققي في مدینة حماه. وقد دفعـت فیهـا لجنـة إسـبانیة 

د أنتجـت أضـعاف هــذا لشـراء الخیـول العربیـة ألـف لیـرة عثمانیـة ذهبــًا فرفضـوا بیعهـا. وقـ

  الثمن فیما بعد من نسلها.
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  كحیلة أم جنوب: -١٠

ومربطها عند قبیلة بني صخر. وانتقلت منهم إلى ابن دغمـان مـن العرفـه قبیلـة السـبعة. 

وقد ظهر منها الجواد أبـو جنـوب الـذي ربـح عـدة سـباقات فـي میـدان بیـروت وكـان ملكـًا 

الكحــیالت قلیــل العــدد ولهــذا الســبب اشــترى خالنــا للســید هنــري فرعــون. وهــذا النــوع مــن 

المرحوم شریف آغا البرازي فرسًا مـن االمیـر تـامر مـن أمـراء السـلیمیة ودفـع ثمنهـا قریـة 

  الخفیة.

  كحیلة الدنیسة: -١١

ومربطها یعود إلى قبیلة العمارات وقد انتقلـت منهـا إلـى ابـن دخـین مـن الموایجـه ثـم إلـى 

. وظهــر منهــا الجــواد الدنیســي "بادیشــاه" وكــان ملكــًا للســید هنــري ابــن هنــد مــن القمصــه

فرعـــون وأحیـــل إلـــى النـــزو بعـــد انتهـــاء مهمتـــه فـــي الســـباق. وظهـــر مـــن نســـله "ســـرجان 

  ماجور" الشهیر في لبنان وهو من هدب الفواعره.

  كحیلة الغزالة: -١٢

بــذلك  ومربطهــا إلــى ابــن عشــوان مــن الضــفیر ومنــه إلــى الفلهــوي مــن القمصــة وســمیت

  لشبهها بالغزالة.

  كحیلة الجریشیة: -١٣

  أو (كحیلة الواطي) وهي تنسب البن جرشان، واسمه رشید من مطیر.

  كحیلة الخدلیة: -١٤

ومربطها یعود إلى قبیلة مطیر ثم انتقلت إلى الخدلي من قبیلـة الخرصـة فسـمیت باسـمه 

هــذا الفــرع جــوادًا  ومنـه انتقلــت إلــى ابــن منیحــه وٕالــى أبــو صــفرة مــن الفــدعان وظهــر مــن

المؤلف "دینار" الذي ربح بضعة سباقات في میادین مصـر. واشـتراه المرحـوم أحمـد أبـو 

الفتوح وبعد أن أدى مهمته في السباق أحیل إلـى النـزو فأنجـب جیـادًا طیبـة منهـا الجـواد 

"أشــطر". وف یمیــدان بیــروت ظهــر مــن الخــدلیات الجــواد "األســرج" ملــك المرحــوم عمــر 

  "الخدلي" ملك السید عمر بیضون وكثیر غیرهما.بك بیهم. و

   



-١٩- 
 

  الكحیلة الحیفیة: -١٥

ومربطها عند المرحوم الشیخ مجحم بن مهید شیخ قبیلة الفـدعان. وظهـر مـن هـذا الفـرع 

الجواد الشهیر "أبو الفرسان" الذي أحرز أكبر السباقات في مصر وكان ملكًا إلـى أحمـد 

  عبود باشا.

  كحیلة الودنة: -١٦

ســمیتها بــذلك أن أذنهـا كانــت مشــقوقة إذ كــان البـدو یشــقون أذن الفلــو إذا ولدتــه وسـبب ت

أمه فـي وضـح النهـار. ومربطهـا إلـى أبـو سـنون مـن بنـي صـخر. وظهـر مـن هـذا الفـرع 

  الجواد "ودنان" الذي أحرز انتصارات عدیدة في میدان بیروت.

  كحیلة الجالبیة: -١٧

حرین وال یزال یحتفظ بها إلى یومنا هذا مع وهي من أحب الخیل إلى قلب أمیر دولة الب

  خیول أخرى مشهورة. وربط من الجالبیات فیصل بن تركي وخدیوي مصر عباس باشا. 

  الكحیلة الصویتیة: -١٨

  وهي فرع نادر لم یبق منه إال القلیل، ومربطها یعود إلى عطا بن صویت من الضفیر.

  كحیلة الجریبة: -١٩

ومربطهــا إلــى شــیوخ الجربــة رؤســاء قبیلــة شــمر. وانتقلــت إلــى منطقــة عــین العــرب فــي 

شـــمال ســـوریة. وربـــط منهـــا بوظـــان بـــك شـــاهین البـــرازي. وظهـــر مـــن هـــذا الفـــرع الجـــواد 

  جریبان "ملك الهوا" الذي أحرز بضعة انتصارات في میدان بیروت.

  كحیلة الروضانیة: -٢٠

  .ومربطها إلى روضان من قبیلة الرولة

  كحیلة سمحة القمیع: -٢١

  وتعود إلى قبیلة بني صخر.
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  كحیلة الحرقة: -٢٢

على حسب ما رواه بضاح المریخي بأن الحرقة كانت في األصل إلـى محمـد بـن كرملـة 

  من العجمان وهي مشتقة من كحیلة العجوز.

  ثالثًا: العبیة الشراكیة:

  شراك.كان سبب تسمیتها وهي من أشهر الخیول العربیة، وقد 

وتمتاز العبیات بالوسامة والجمال وبرفع أذیالها خالل جریها. ویعود مربطها إلى شراك. 

وأكثــر المــرابط التــي تفرعــت عــن العبیــة الشــراكیة لــدى قبیلــة الســبعة ومــنهم انتقلــت إلــى 

  أماكن عدیدة. وكل صاحب مربط عبیة یدعي بأنها شراكیة. 

  عبیة ابن علیان: -١

ك ومنه إلى ابن علیان. وأن تحریات شیوخ قبیلة القمصة یقولـون ویعود مربطها إلى شرا

  كانت لبني صخر وبعضهم یقول أنها كانت إلى السلطان حسن رئیس بني هالل.

  عبیة السحیلیة: -٢

  فرع من الشراكیة ومربطها یعود إلى السحیلي من قبیلة شمر.

  عبیة األطرم: -٣

  ومربطها إلى القصب من قبیلة المواهیب.

  یة ابن ثمدان:عب -٤

  انتقلت إلیه من األطرم.

  عبیة األصیلع: -٥

  وقد درجت إلیه من ابن شمدان.

  عبیة ابن ردام: -٦

  جاءته من األصیلع.

  عبیة ابن هنیدیس: -٧

  انتقلت إلیه من شراك.
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  عبیة لبدة: -٨

  ومربطها یعود إلى ابن غشم من قبیلة المواهیب.

  عبیة هوینة: -٩

  وتعود بأصلها إلى شراك.

  عبیة أم جریس: -١٠

  ومربطها إلى الشیخ راكان بن مرشد رئیس قبیلة السبعة.

  عبیة منیحیز: -١١

  ومربطها یعود إلى ابن شبیب من القمصة.

  عبیة ابن دویحس: -١٢

  ومربطها یعود إلى ابن دویحس من السبعة.

  عبیة العوبلي: -١٣

  وقد درجت من شراك إلى ابن هنیدیس ومنه إلى غضبان العوبلي.

وقد ظهر من العبیات فحول عدیدة في میـادین السـباق نـذكر منهـا الجـواد "شـیخ العـرب" 

وهــو ابــن المعنقــي الســبیلي ومربطــه عنــد األصــیلع مــن قبیلــة الســبعة. الــذي ارتفــع إلــى 

  الذروة بانتصاراته الباهرة وأحرز جوائز كبرى في میدان سباق بیروت. 

  رابعًا: أم عرقوب:

ل أحد األعراب: أم عرقـوب مـا فوقهـا فـي األصـایل. وقـال آخـر: ویقال لها الشویهة. وقا

وب، أي لـــیس فیهـــا مطعـــن. وأصـــل مربطهـــا یعـــود إلـــى قبیلـــة یـــأم عرقـــوب مـــا علیهـــا ع

الحویطات ثـم انتقلـت إلـى بنـي صـخر ومـنهم إلـى الشـعیلي مـن فخـذ الـدوام مـن السـبعة. 

ن هـذا النـوع الجـواد وربط منها شیخ قبیلـة الحدیـدیین الشـیخ نـواف الصـالح. وقـد ظهـر مـ

الشهیر "مرشد" الذي كان یملكه السید هنري فرعون ثم جواد المؤلـف "میـر میـران" الـذي 

  نال جوائز كبیرة وسجل انتصارات باهرة في میدان سباق بیروت. 
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  خامسًا: الشویمة السباحیة:

وســـمیت بهــــذا االســـم لوجــــود شــــامات حمـــر فــــي جلـــدها. وهــــذا ممــــا یتفائـــل العــــرب بــــه 

دون أن الفـــرس التـــي فیهـــا شـــامات حمـــراء ال یصـــاب فارســـها بـــأذى فـــي الحـــروب ویعتقـــ

  والغارات.

وتنســب الشــویمات إلــى ابــن ســباح مــن الضــفیر ومنــه انتقلــت إلــى ابــن فلیــان مــن قبیلــة 

الحســنة. ثــم انتقلــت إلــى ابــن نبــوة وٕالــى ابــن الكفیفــة وٕالــى ابــن شــتیوي وابــن ركیــان مــن 

  صخر. المطارفة. ثم وصلت إلى قبیلة بني

وغیــر األنــواع الخمســة الرئیســیة التــي ذكرناهــا یوجــد خیــول شــهیرة تشــكل أنواعــًا قائمـــة 

بــذاتها ویقــال أنهـــا فــروع مـــن األصــول الخمســـة ولــذا نوردهـــا مســتقلة. ومـــن أشــهر هـــذه 

  الخیول "الهدب".

  الهدب: -١

مـن آل عیسـى ثـم انتقلـت  وأشهر أنواعها: هدبـة أنزحـي، وصـاحب المـربط عـواد النزحـي

  إلى ابن عمار من المسكة.

  ومن أنواع الهدب:

  هدبة مشیطب: -أ

ومربطهــا إلــى نــاهي المشــیطب (أي الرجــل الــذي بوجهــه تشــطیب) ولــذا ســمیت الفــرس 

نسبة إلیه. ثم إلى علي الدبقة شیخ الجاسم من نجد وباعهـا إلـى مـدعج بـن هـدیب ومنـه 

  إلى العویر من القمصة.

  الفرد:هدبة  -ب

وهـي فــرع مــن هدبـة المشــیطب وانتقلــت إلــى بـن صــولة الشــمري. وهـذا النــوع هــو وریشــه 

  الشرعبي ممنوع إهداؤه حسب العرف والعادة.

  هدبة الفواعرة: -ج

والتــي ظهــر منهــا "هــدبان فــدعوس" لمالكــه الســید هنــري فرعــون. و"غــزال" لمالكــه الســید 

أحرز عدة انتصارات. ثم الجواد "هدبان" الذي جرى في میادین مصر و وعمر بیضون، 

  الشهیر "سرجان ماجور" األبیض صاحب أجمل رأس، وهو من أوالد الدنیسي بادیشاه.
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  الجلفة: -٢

  وهي ثالثة فروع:

  جلفة سطام البوالد: -أ

  وأشتهر من هذا الفرع الفرس العراقیة "عسیلة" التي أحرزت أكثر من مائة انتصار.

  جلفة الفریجة: -ب

  الضحوة:جلفة  -ج

ویعــود مـــربط الجلفــات للخبیطـــي مـــن المریــد قبیلـــة الرولــة ثـــم انتقلـــت إلــى قبیلـــة الســـبعة 

  واشتهر منها جلف عبد اهللا آغا العمر الدندشي في تلكلخ.

  الحزقاء المسربیة: -٣

لشــیخ صــالح المســرب مــن الســبعة. وقــد آلــت إلــى مــرابط لومربطهــا إلــى قبیلــة المســاربة 

  الدنادشة  في تلكلخ.

  النخیشیة: -٤

  ومربطها إلى العمارات.

  ربداء: -٥

  ومربطها إلى الدویش ومنه إلى الخشیبي ثم الفلهوي، وهي ثالثة فروع:

  ربداء الخشیبان. -أ

  ربداء مشاجي. -ب

  ربداء الشیبي. -ج

وقــد ظهــر مــن الربــد فــي میــدان الســباق الجــوادان "ربــدان" وأخــوه "الرك" لمالكهمــا الســید 

عـددًا كبیـرًا مـن االنتصـاالت وأحـیال للنـزو علـى أفراسـه الخاصـة هنري فرعون وقد ربحـا 

  به.

  الطویسة: -٦

  وقد اشتق اسمها من الطوس وهو حسن الوجه وهي فرعان:

  طویسة القوامي. -أ

  طویسة قیاد. -ب
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ومما یروي فـي القصـص الشـعبیة أن فـرس دیـاب بـن غـانم المسـماة بالخضـراء أن أباهـا 

  الطویسي سید الخیل كلها".الطویسي. وقیل بذلك: "أبوها 

  ریشة الشرعبیة: -٧

وهــي تنســب إلــى الشــرعبي مــن عــرب المصــالیخ وربطــت عنــد قبیلــة شــمر لــدى شــیوخ 

  الجربة ومن التقالید العربیة أن هذا النوع من الخیل ال یجوز إهداؤه. 

  سعدة الطوقان: -٨

المرحــوم  ومربطهــا إلــى قبیلــة طــي. وقــد ظهــر مــن هــذا النــوع الفــرس "ســلمى" لصــاحبها

مــارون مســك المشــهور بأنــه عالمــة بالخیــل. وقــد ربحــت عــدة ســباقات وكــذلك الفرســان 

  المدرعة وآمال لصاحبهما الدكتور إسكندر قسیس.

  المخلدیة: -٩

  وهي نوعان:

  مخلدیة المسرور. -أ

  مخلدیة األجقم. -ب

  ومربطها إلى ابن سدران الصحاحیر انتقلت إلیه من بركات ابن معجل.

  الكبیشة: كحیلة -١٠

ومربطها القدیم إلى قاسم من قحطان وانتقلت إلى دبـالن الجـادع مـن الـدویش ومنـه إلـى 

قبیلـة حـرب ثــم إلـى قبیلـة الســبعة. ونتاجهـا فـي الســباق ال یبـارى. فقـد ظهــر منهـا الجــواد 

الشـــهیر "معـــادي" الـــذي جـــرى فـــي مصـــر وكـــان ملكـــًا ألبنـــاء عمـــر باشـــا طوســـون فـــي 

جـوائز كبیـرة بأرقـام قیاسـیة ودرجـات عالیـة، ومنهـا البـوني  اصطبالت الرمل فأحرز عدة

  الشهیر "أشهل". 

  الخالویة: -١٢

  وسمیت بهذا االسم ألنها كانت تنفرد عن الخیل وتبقى في الخالء بعیدة في المرعى..
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  الجعیتینیة: -١٣

  وهذا النوع موجود بكثرة في العراق.

  الزندعیة:  -١٤

ومربطهــا یعــود إلــى قبیلــة العمــور. وظهــر مــن هــذه الخیــل الزنــدعي الجــواد الــذي ركــض 

  وتألقت به ألوان المرحوم عمر بك بیهم في أوائل عهد میدان الصنوبر في بیروت.

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 للمؤلف حقوق النشر محفوظةكافة 
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نبذة عن حياة المستشار الـدولى لعلـوم وأنشـطة 

  بشير ماردينى .الخيل العربية أمير 

متأهـل وأب ألربعـة  ١٩٥٠سوري الجنسية تولد  

خـريج ، أوالد ، من سكان وأهالى العاصمة دمشق 

  . جامعة دمشق كلية التربية

  عضو مؤسس للجمعية السورية للخيول  -

  م٢٠٠٧فى سوريا   WAHOمدير مؤتمر -

  ممثل سوريا فى األفهار (باريس) -

 مفوض االفهار فى الوطن العربى -

 لسباق الخيول عضو دائم فى المنظمة االوربية  -

مــدير ومؤســس مركــز توثيــق المعلومــات للخيــول  -

 العربية األصيلة 

 مؤسس مدرسة الفروسية لألطفال (مبادئ تعليم الفروسية) -

 مؤسس مدرسة الفروسية (مبادئ تعليم الفروسية) -

 WAHOعضو دائم فى منظمة الواهو  -

 مدير سباقات الخيول فى سورية  -

 مستشار خيول فى المملكة العربية السعودية  -

 مستشار خيول فى ليبيا -

 مؤسس منظمة الخيول و مستشار فى اوكرانيا -

 حكم دولى من األيفاهو -

  فى عروض الخيول  DECحكم  -

 


