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مرابط الخيل
• كحيلة العجوز

• امللوش

البحرين منذ ال��ق��دم معروفة
بخيلها وأص��ال��ت��ه وج��م��ال��ه
والسبب يعود لكون البحرين
ج��زي��رة يحيطها امل���اء م��ن كل
اجلهات فكان هذا الشيء سببا ً
رئ��ي��س��ي�ا ً ل��ع��دم اخ��ت�لاط خيل
البحرين بباقي األن��واع فكانت
ومازالت حتمل أفضل املواصفات
في العالم وم��ن أب��رز من اهتم
باخليل ف��ي البحرين العائلة
احل��اك��م��ة م��ن خ�ل�ال االسطبل
األم��ي��ري آن���ذاك وأص��ب��ح اآلن
يسمى االسطبل امللكي.
كحيلة العجوز

 من أشهر وأقدم اخليول العربيةاألصيلة وأكرمها عند العرب،
هي إحدى اخليول اخلمس التي
أشارت اليها األسطورة ،وتنسب
اليها كثير من املرابط املعروفة.
لها منزلة عالية عند فرسان
العرب وقد سميت هذه الساللة
بالعجوز نسبة إل��ى صاحبها
املعروف بالعجوز في أسطورة
اخل���ي���ول اخل���م���س .مت��ث��ل ه��ذه
اخليول أجود السالالت العريية
األصليلة في مملكة البحرين.
احلمدانية

• الكري

 -تشكل احلمدانية إحدى اخليول

املرغوبة من قبل كثير من املهتمني
بتريية احلصان العربي ،فهي من
اخليول اجلميلة الرشيقة ومييزها
اللون ال��رم��ادي وتدرجاته كما
ه��و م��ع��روف محليا ب����األزرق
واألصفر واألخضر .ولقد أبدت
هذه اخليول جدارتها في حتقيق
املراكز املتقدمة خالل السباقات
املقامة في مملكة البحرين.
الصقالوية

م��ن اخليول العريية األصيلةال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ارت��ب��ط ذك��ره��ا
باسطورة اخليول اخلمس .تعتبر
من اخليول املشهورة في البحرين،
ومت��ت��از بجمالها ورش��اق��ت��ه��ا.
ه��ي أص��ل ق��ائ��م ب��ذات��ه وج��اءت
تسميتها م��ن ص��ق��ال��ة شعرها
السابل أو طريقة ح��ذف رجلها
في الهواء أثناء عدوها .ونظرا
ألهميتها فقد حظيت باالهتمام
والرعاية الكبيرة في االسطبل
امللكي.ويتفرع منها الصقالوية
ال���ق���دران���ي���ة ،وال��ص��ق�لاوي��ات
الوبيريات والصقالوي االرحبي
وص���ق�ل�اوي���ات اب����ن س����ودان
«السودانيات» ،والصقالويات
امل��ري��غ��ي��ات ،وال��ص��ق�لاوي��ات
القميصيات ،وصقالوية جنمة
الصبح  ،والصقالويات عموما

أق����رب اخل��ي��ل ل��ل��ك��ح��ي�لات فقد
ت��زاوج��ت ه��ذه ال��ف��روع بفروع
كحيالن.
الطويسة

 من اخليول العربية اجلميلةوأص��ل��ه��ا ي��رج��ع ال���ى كحيلة
العجوز .متتاز خيول هذا الفصيل
بجمال الهيئة ورشاقة اجلسم.
تشكل هذه اخليول أحد املرابط
ال��ق��دمي��ة ف��ي األس��ط��ب��ل امللكي.
ويقال إنها فرع من العبيات ،وفي
قول آخر إنها تتفرع من كحيلة
العجوز.
امللولش

من اخليول التي يرجع تاريخهاال��ى زم��ن بعيد .ويعتقد بأنها
اكتسبت هذا االسم نظرا ً لعذوبة
صهيلها ال���ذي يشبه زغ��اري��د
املرأة .واسمها في اللغة الدارجة
امللولش.
أي ال���زغ���اري���د ،وال��ف��ع��ل منها
«تلولش» .ولهذا الفصيل مكانة
خاصة في البحرين نظرا ً لقدم
أص��ل��ه وش��ه��رت��ه ع��ن��د املهتمني
بتريية اخليول العريية األصيلة.
الشـويـمة

-م��ن اخليول اخلمس االصيلة

