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في البحرين
• الشومية

• الطوسة

ال��ت��ي ذك��رت��ه��ا األس��ط��ورة ول��ذا
ميكن اعتبارها أصالً قائمة بذاته.
ورغم جمالها املتميز فانها تتسم
باخلشونة والقوة والشجاعة.
ج��اءت تسمية ه��ذا الفصيل من
اخليول نسبة للشامات املوجودة
على جسمها .عرفتها البحرين
منذ عهد بعيد ،وبسبب قدمها
وعراقتها فانها حتظى مبكانة
كبيرة في االسطبل امللكي.
كروش

 م���ن اخل���ي���ول ال��ق��دمي��ة فيالبحرين ،فقد كانت موجودة
منذ منتصف القرن التاسع عشر.
يرجع أصلها الى كحيلة العجوز،
ويعتقد بأن اسمها جاء من املعنى
اللغوي ،فالكرشاء يعني العظيمة
البطن .والفرس مستديرة البطن
تعتبر من الصفات احلسنة عند
العامة .تعتبر فرس كروش من
أع��ز اخليل عند العرب جلمالها
امل��ت��م��ي��ز .يحظى ه���ذا الفصيل
بالعناية والرعاية اخلاصة في
االسطبل امللكي نظرا جلودتها
وعراقة أصلها.
الكري

 يعتقد بأن هذا النوع من اخليولالعربية يوجد حاليا ً في البحرين

فقط ،مم��ا ميثل ميزة تستحق
االه��ت��م��ام .وق��د ع��رف ع��ن هذه
اخليول اجل��س��ارة والشجاعة.
ي��رج��ع اص���ل ه���ذا امل��رب��ط ال��ى
الكحيالت .هناك اهتمام خاص
بهذه اخليول في االسطبل امللكي
اذ انها تنتمي الى مربط متميز
له جذوره املتأصلة في تاريخنا
وتراثنا الغني.
كحيلة العاديات

 تعتبر من أجود سالالت اخليولالعربية وأق��دم��ه��ا وت��رج��ع في
أصلها الى كحيالت العجوز .تكاد
تنفرد البحرين بهذا املربط الذي
يعتبر ميزة لالسطبل امللكي ولذا
فان هذا النوع من اخليول يلقى
اهتماما كبيرا ورعاية خاصة.
قد ترجع التسمية ال��ى ما جاء
في اآلي��ة الكرمية و«العاديات
ضبحا» .وتعني سريعة العدو.
املعنقية

 من اخليول القدمية والعريقة.تعتبر من أكثر اخليول انتشارا
في املنطقة العريية وبشكل خاص
ف��ي ش��م��ال اجل��زي��رة العربية.
كانت املعنقية من أوائل اخليول
العربية األصيلة املوجودة في

ال��ب��ح��ري��ن .ي��ع��رف عنها ط��ول
رقبتها وشهرتها الكبيرة في شدة
احتمالها وقوتها .تلقى املعنقية
اهتماما متميزا للحفاظ عليها في
االسطبل االميري.
الشـوافة

 يعرف عن ه��ذا الفصيل مناخليل بأن له مكانة كبيرة عند
العرب .هذه اخليول من أنواع
الكحيالت وسميت الشوافة
لقوة شوفها أو ادراك��ه��ا .تعد
الشوافة من أقدم اخليول التي
ارتبطت باهتمام ورع��اي��ة آل
خليفة أم����راء ال��ب��ح��ري��ن منذ
عشرات السنني.
العــبيـة

 منذ زمن بعيد وه��ذا الفصيلمن اخليول موجود في البحرين.
يرجع أصلها الى اخليول اخلمس
التي ذكرت في االسطورة ،ولذا
فانها أص��ل قائم بذاته .جاءت
التسمية من القصة التي ذكرت
بأنه أثناء عدوها علقت عباءة
الفارس بذيلها املرتفع .متتاز
هذه اخليول بندرتها وجمالها
الرائع ولذا فان هذا املربط حظي
بعناية خ��اص��ة ف��ي االسطبل
امللكي.

• الصقالوية
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