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اط ا ْل َخ ْيل”
اس َتطَ ْعتُم ِّمن ُق َّو ٍة َو ِمن رِّبَ ِ
َ
“وأ َ ِع ُّدواْ لَ ُهم َّما ْ

سباقات الخيل بالبحرين  ..عراقة وأصل وتاريخ
تعتبر البحرين أحد معاقل الخيول العربية األصيلة،
وارتبط اسم الخيل العربية األصيلة بالبحرين منذ
القدم ،وكشفت أعمال الحفر والتنقيب التي
أجريت بموقع الحجر األثري النقاب عن بقايا هيكل
عظمى لخيل تعود إلى نحو عام  1634قبل الميالد
كما تبين وجود صورة الحصان على بعض نقوش
األختام الدلمونية ،وكشفت أعمال التنقيب في
قلعة البحرين إسطبال للخيل يعتقد أنه يرجع إلى
القرن الرابع عشر الميالدي ،ويؤكد بعض المؤرخين
أن البحرين في العصور اإلسالمية الوسطى كانت
تصدر الخيل العربية إلى الهند وربما إلى الصين في
أقصى الشرق ،وفى العصر الحديث ارتبط دخول
الخيل العربية البحرين ارتباطا وثيقا بفتح آل خليفة
للبحرين وذلك حسب المواصفات المتعارف عليها

لدى المهتمين والمتخصصين في معرفة انساب الخيل
العربية ،حيث جلبوا معهم نخبة من الخيل العربية
األصيلة من نجد ،وقد أوالها أمراء البحرين من أسرة آل
خليفة اهتماما خاصا ومتميزا ،وحافظوا على نقاوة
سالالتها وشيدوا لها اإلسطبالت المناسبة للعناية بها
وتربيتها وتدريبها ونظموا لها السباقات التي يعود تاريخ
بدء اقامتها في البحرين إلى عهد المغفور له الشيخ
عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ،إذ كان يجري
سباق الخيل في المناسبات السنوية واألعياد في قاللي
حتى منطقة “أم نخيلة” وكانت السباقات تقام حسب
المناسبات والفصول ،أما في االربعينيات كان يجري سباق
الخيل من غربي قاللي يشارك فيه مجموعة من فرسان
رجاالت الشيوخ والجانب“...رمضانيات” تروي وتسرد فصوال
من تاريخ سباقات الخيل في البحرين...

يحتوي على فيتامينات وبروتين ومعادن

سمك العوم  ..الوجبة المدهشة

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

العوم أو السردين أحد أنواع األسماك التي تعيش
في المحيط األطلسي ،كما يوجد العوم في الجزء
الغربي من البحر األبيض المتوسط ويقل وجوده في
شرق البحر المتوسط ،ويوجد بقلة في البحر األسود
و بحر مرمرة ،و العوم أو السردين من أنواع السمك
التي يكثر أكلها ويعتبر من الثروات الطبيعية ،وتنتمي
السردين إلى فصيلة الرنجة ،وتشير
أسماك العوم أو َّ
عدة مجموعات من األسماك ،إال
كلمة سردين إلى ّ
محددة مثل
أنها ُتستخدم في الدرجة األولى ألنواع
ّ
سردين المحيط الهادئ ،وسردين جنوب إفريقيا،
ُس َّمى البلشار ،وقد ُأ ْطلق
والسردين األوروبي الذي ي َ
اسم العوم أو السردين على هذا النوع من األسماك
ّ
تم ألول مرّة بالقرب من جزيرة سردينيا
ألن اصطياده ّ
غربي البحر األبيض المتوسط ،ويعيش السردين في
مياه المحيط المعتدلة والمدارية الحارة ،بالقرب
ّ
كل القارات تقريبًا .ويُوجد بكميات
من سواحل
كبيرة بعيدًا عن الساحل الياباني ،وفي شمال غربي

إفريقيا ،وغربي أمريكا الجنوبية ،ويبلغ متوسط
طول سمكة العوم أو السردين بين  23و 30سم،
وتزن  113جرامًا تقريبًا ،ولون الجزء األعلى من
جسمها رمادي ضارب إلى الزرقة ،والجزء األسفل
ِّ
فضي“ ...رمضانيات” تكشف أسرار وفوائد
منها
سمك العوم أو السردين ...
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يضم أكثر من  20صنف

سمك العوم  ..فيتامينات ومعادن

يعد سمك العوم أو السردين نوع من األسماك المح ّببة لدى الكثيرين ،ويتواجد هذا ال ّنوع
السمك مع ّلبًا في أغلب المحالت التجار ّية الكبرى كما ونجده طازجًا في محالت بيع
من ّ
السمك التي تعيش في المحيط األطلنطي
األسماك ،والعوم أو السردين هو نوع من أنواع ّ
الساحلية اإليطال ّية أل ّنه يكثر
والبحر األبيض
المتوسط وجائت تسميته نسبة لمدينة سردينيا ّ
ّ
ّ
الدهن حيث تمثل
السردين من األسماك قليلة ّ
وجوده في محيط هذه الجزيرة ،وسمك ّ
الدهون أقل من  %10من العناصر الموجودة في السردين ،ويحتوي العوم أو السردين على
ّ
البروتينات والحديد والفسفور والكالسيوم والصوديوم والزنك ويحتوى على العديد من أنواع
الفيتامينات مثل فيتامين “بى ”6والثيامين والفوالت وفيتامين “إي” و “د” و “ب ”12ويحتوى على
الدهنية المشبعة والغير مشبعة ،ورغم متعة تناول العوم أو السردين الطازج إال
األحماض ّ
أنه انتشر بين الناس بشكل مع ّلب نظرًا لسرعة تلفه ،وهناك أكثر من  20صنف من العوم أو
السردين تباع حول العالم تشترك جميعها في كونها أسماك فضية اللون صغيرة الحجم،
مشبعة بالدهون الجيدة وتعتبر لينة العظام بحيث يسهل تناول عظامها “ ..رمضانيات”
تلقي الضوء على أبرز الفوائد الصحية والغذائية لسمك العوم السردين ...
فوائد سمك العوم
ويساعد سمك العوم أو السردين في الوقايه من
العديد من األمراض مثل أمراض القلب فيعمل

يعيش العوم أو السردين في مياه المحيط
المعتدلة والمدارية الحارة ،بالقرب من سواحل
ّ
كل القارات تقريبًا ،ويُوجد بكميات كبيرة بعيدًا عن
الساحل الياباني ،وفي شمال غربي إفريقيا ،وغربي
أمريكا الجنوبية .ويبلغ متوسط طول سمكة العوم
أو السردين بين  23و 30سم ،وتزن  113جرامًا تقريبًا،
ولون الجزء األعلى من جسمها رمادي ضارب إلى
الزرقة ،والجزء األسفل منها ِّ
فضي ،وتعيش أسماك
العوم أو السردين الكبيرة بالقرب من سطح الماء،
ً
وعادة ما تسبح في مجموعات كبيرة ،وتظهر على
السطح في ال ّليل لتتغذى باألحياء المائية الطافية

“بى  ”3و“بى  ،”12ومن المعروف أن هناك نوعين
من أنواع سمك السردين األول هو صغير الحجم
يعيش في مياه البحر المتوسط أما النوع الثاني
أكبر ويعيش في مياه المحيط األطلنطي وموسم
صيده يبدأ في شهر مايو وينتهي في شهر أكتوبر،
كما يمتاز السردين بانخفاض مستوى السمية فيه،
فقد اكتسبت األسماك الدهنية الكبيرة مثل التونة
والسلمون سمعة سلبية نظرًا الرتفاع مستوى
الزئبق فيها ،ويعتبر السردين بدي ً
ال أفضل من التونة
والسلمون من هذه الناحية خاصة أنه يحتوي على
الفوائد الصحية نفسها ،وتقدم الدهون الصحية
التي يحتويها السردين للجسم فوائد هامة ،سواء
للجهاز الهضمي أو للقلب واألوعية الدموية ،ويسهم
البروتين في الحفاظ على مستويات الطاقة وموازنة
السكر في الدم.

الفوائد في علبة

على منع حدوث الجلطات في الدم الحتواءه على

وتحتوي علبة سمك العوم أو السردين على  23غرامًا

أحماض اوميجا  3كما يساعد في تقليل احتماالت

من البروتين ،وهي حصة جيدة من البروتين الذي

اإلصابة بضمور بقعى والذي يرتبط بالشيخوخة

توصي التقارير الطبية بتناول  50غرامًا منه كحد أدنى

أو التقدم في العمر ،ويحتوي أيضا على العديد

يوميا ،كما تحتوي علبة السردين على  351ملغم

من الفيتامينات خصوصا فيتامين د الذى يساعد

من الكالسيوم ،و 2.7ملغم من الحديد ،و 451ملغم

في الوقايه من مرض سرطان القولون ويساعد

من الفوسفور ،و 356ملغم من البوتاسيوم ،و49

العظام على النمو ويقي من مرض الهشاشه ألنه

ميكروغرام من السيلينيوم ،و 178وحدة دولية من

يحتوى على الكثير من الكالسيوم المفيد لصحة

فيتامين “د” .تعتبر هذه المغذيات هامة وضرورية
ً
إضافة إلى ما سبق يعتبر
لصحة العظام واألسنان،

والبشرةفيعمل على اعطاء البشره النضاره والصفاء

السردين من األسماك منخفضة السعرات الحرارية،

ويعمل على منع الهاالت السوداء من الظهور حول

حيث تحتوي علبة سمك العوم أو السردين على

العين واحتواءه على الكاروتين وفيتامين أ المفيد

 191سعرة حرارية فقط ،كما تحتوي علبة السردين

جدا للبشره والذى يعمل على تقليل التجاعيد في

على  840ملغ من أحماض أوميغا 3الدهنية ،وتوصي

البشرة ،كما انه مفيد جدا للشعر فهو يساعد في

التقارير الطبية بتناول  500ملغم من هذه األحماض
الدهنية في اليوم لصحة القلب والشرايين ،وفض ً
ال

من البروتين المفيد جدا لصحة الجسم ،لكن يجب

عن ذلك تقلل أحماض أوميغا 3الدهنية من

انتباه مرضى النقرس بعدم تناول العوم أو السردين

مستويات الكولسترول الضار في الدم ،وتقلل من

الحتواءه على البيورينات والتي تكون حمض اليوريك

خطر اإلصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

وهو يقوم برفع نسبة اليوريا في الدم وهذا يسبب

بروتين وعضالت

العظام ،كما أن العوم أو السردين مفيد جدا للشعر

أين يعيش؟

انه غنى بالفوسفور والكالسيوم والحديد وفيتامين

منع سقوطه وتقوية جذوره ألنه يحتوى على العديد

ضغط على الكلى ومن الممكن أن يتسبب تناول
سمك العوم أو السردين في اإلصابة بالحساسية
لبعض من األشخاص الحتواءه على بعض من
االمينات منها الهيستامين والثيامين والسيروتونين.

وبما ان سمك العوم أو السردين دور في تكوين
البروتين يوصي أخصائي التغذية الرياضيين به بل
يجعلونه من أولى األغذية في برامجهم الغذائية
ومثل الكثير من األطعمة البحرية يعتبر السردين

المسماة العوالق ،وتعيش في أفواج من األسماك
الصغيرة تبلغ نحو عشرة أميال 61كم طو ً
ال ،وتتجاوز

أوميجا 3

مصدرا غني بالبروتينات فكل  100جرام من السردين

الميلين 3.2كم عرضًا ،وتشق طريقها شما ً
ال على

وكشفت دراسة علمية أجراها مؤخرا فريق من

تزود جسمك حوالي  25جرام من البروتين لذلك

طول الساحل الشرقي لجنوبي إفريقيا في أكبر

الباحثين أن سمك العوم أو السردين هو نجم انواع

يوصي جميع الرياضيين باستغالل السردين أشد

هجرة سنوية.

االسماك الغنية بأوميجا  3التي تحمى القلب ،كما

استغالل وعدم تفويت مصدر كهذا.
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المملكة تشتهر عالميا بالسالالت النقية من النسب واألصل

سباقات الخيل بالبحرين “ ..فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا”
ات َ
ات
ض ْب ًحا (َ )1فا ْل ُمو ِر َي ِ
{وا ْل َعادِ َي ِ
قال تعالى َ
َ
ص ْب ًحا (َ )3فأ َث ْر َن ِب ِه َن ْق ًعا
َق ْد ًحا (َ )2فا ْل ُم ِغي َر ِ
ات ُ
س ْ
ط َن ِب ِه َج ْم ًعا} سورة العاديات-1:
(َ )4ف َو َ
 ..)5منذ القدم واقترن ذكر الخيل بتاريخ
وعراقة العرب ،فهي رمز يرتبط بالمثل العليا
والشجاعة والوفاء والمروءة والكرم ،وال أدل
على مكانتها العالية عند العرب من أن اهلل
سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز
في قوله تعالى “والعاديات صبحا” ،وفي
البحرين الكثير من الخيول العربية األصيلة
من السالالت النقية التي لم يختلط نسلها
بدماء الخيل األخرى ،والتي تمتد جذورها الى
ما يزيد على مئتي عام قدم على ظهورها
الجد األكبر لعائلة آل خليفة الكرام المغفور
له الشيخ أحمد الفاتح ،وأولى حكام البحرين
الرعاية واالهتمام للخيول وعلى رأسهم
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى ،حتى أصبحت
محط أنظار العالم كله لنقاوة دمائها وعدم
اختالطها بدماء السالالت األخرى فحافظت
على اصالتها“....رمضانيات” تروي وتسرد
فصوال من تاريخ سباقات الخيل في البحرين...

تاريخ طويل
ويبدأ تاريخ سباق الخيل في البحرين إلى عهد
المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم
البحرين ،إذ كان يجري سباق الخيل في المناسبات
السنوية واألعياد في قاللي حتى منطقة “أم نخيلة”
وكانت السباقات تقام حسب المناسبات والفصول،
أما في االربعينيات كان يجري سباق الخيل من غربي

الشيخ ميثم الواقع شمال أم الحصم الى براحة

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ،وقد كان مقر

القصر القديم ،أما سباق المسافات القصيرة فكان

عظمته في قصر الرفاع العامر ،وكانت السباقات

يقام في منطقة “القفول” في موقع بستان الحاج

تقام باستمرار ،واذا كان السباق ذا أهمية فكان يقام

خليل كانو ،وكانت النهاية عند خط قلعة الديوان،

بمنطقة الرفاع ،وقد أقيم أول سباق رسمي ومنظم

أما في فصل الربيع فقد كان السباق يقام في

بأمر المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

منطقة “سافرة” ،وهي اآلن منطقة تدريب الشرطة،

في المحرق بمنطقة قاللي واشترك في السباق

وكانت حلبة السباق هي نفس الساحة التي تقام

خيول لسموه وعدد كبير من خيول العائلة الكريمة

عليها سباقات نادي الفروسية وسباق الخيل حاليًا،

وخيول الشرطة وخيول بعض المواطنين وكان

وكانت الطريقة المتبعة في السباق هي االنطالق

السباق منظما وشيقا ،وبعد هذا السباق ،وفي بداية

من الجنوب إلى الشمال أو العكس وذلك حسب

الخمسينيات أمر عظمته بنقل السباق الى ساحة

اتجاه الرياح ،ويصاحب سباق الخيل مكافآت مالية

السباق بالمنامة ،حيث تم تشييد مكاتب إدارية

على المتسابقين الفائزين.

ومضمار كبير وحواجز حول مضمار السباق ،حيث

الزيارة التاريخية

كانت تقام سباقات بهذا المضمار بصورة رسمية
ومنظمة حتى عام 1955م وكان هذا الميدان هو

قاللي يشارك فيه مجموعة من فرسان رجاالت

ونظرا لألهمية التاريخية للزيارة التي قام بها جاللة

الشيوخ ،أما في عهد المغفور له صاحب العظمة

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود للبحرين

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة -حاكم البحرين

عام 1939م فقد أقيم سباقا خاصا احتفاال بالزيارة

( )1942-1932ففي فصل الشتاء كان يسكن حاكم

الهامة في منطقة الصخير ،حيث اشترك في

البحرين وجميع أفراد العائلة الكريمة في مدينة

السباق بعض من شيوخ العائلة الكريمة وهم :الشيخ

المحرق ،فكان السباق يقام في موقع يقال له

عبداهلل بن عيسى ،والشيخ راشد بن محمد آل خليفة،

“الزمة” شمال الحد وهو اآلن موقع بستان المؤيد،

والشيخ علي بن عبد اهلل آل خليفة ،والشيخ علي بن

أما بالنسبة للترويج للسباق ،فكانت الجهات المنظمة

ويكون فيه االنطالق والختام وذلك من جهة

محمد آل خليفة رحمهم اهلل ،وفي عهد المغفور

تقوم باعالن “نبأ” عن سباقات الخيل يوم الجمعة

الشمال ،وفي فصل الصيف حين يكون مقر حاكم

له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

عند الساعة العاشرة صباحا بوضع ملصقات على

البحرين في قلعة الديوان -وزارة الداخلية حاليا-

-حاكم البحرين ( )1961 -1942كان ال يقل حبه للخيل

األعمدة وجدران المنطقة القريبة من باب البحرين

كان السباق يقام في ساحة قريبة من مسجد

واعتنائه بها عن والده المغفور له صاحب العظمة

وعلى جدران المبنى الحكومي ومركز الشرطة

الموقع الحالي لمبنى التحقيقات الجنائية والمبنى
القديم الذاعة البحرين ودائرة الكهرباء وكان يعرف
عند عامة الناس مضمار سباق الخيل “الريس” وهي
كلمة انجليزية بمعنى السباق.

الرفاع وعوالي
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مدرج في الموقع المقابل لنقطة السباق وخصصت
تذاكر دخول وقيمتها خمس روبيات ،والذين ال
يستطيعون شراء التذاكر بامكانهم أن يروا السباق
من الخارج ،حيث كان نسبة خمس وعشرون في
المئة من مدخول التذاكر العانة الحرب ،وكانت
الجياد المشاركة في السباقات خيول اسطبل
صاحب العظمة وقسم الخيالة في الشرطة،
وخيول اسطبل شركة نفط البحرين بابكو ،وعدد
من الخيول الخاصة ،وكانت طلبات الدخول مجانية
ويشترط أن يذكر فيها اسم الحصان وجنسه ولونه
وكذلك اسم المالك،وكان مضمار السباق يحتوي
على مقصورة ملكية ومدرج للجمهور ،ومحل لبيع
المرطبات والمأكوالت الخفيفة واسطبل يجمع
الخيول ،كما كانت تجرى سباق “العدل” والذي تجرى
منافساته من خالل المسافات وليس عن طريق
الوزن ،حيث يمتطي الجوكي التابع للمشترك صهوة
حصانه بدون سرج وتعتمد لجنة سباق العدل على
األداء لكل خيل عدا الجديدة منها التي تبدا من

سباق الخيل بمنطقة الصخير عام  1939م

نقطة االنطالق.

يوم السباق
وفي يوم السباق ،وقبل ساعات من انطالقته
يزدحم الشارع الممتد من المنامة الى موقع السباق
بالسيارات والشاحنات المليئة بالرجال والباصات
والدراجات الهوائية والمشاة والسيارات التي تحوي
النساء المرتديات للعباءات السوداء والنقاب وهن
ينظرن من خالل غطاء الوجه إلى الجماهير العفيرة،
وفي بعض األحيان كان يصل صاحب العظمة
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قبل بدء السباق
ويسير موكبه ببطء في الشارع ترافقه دراجات نارية

مضمار سباق الخيل في العدلية 1951م

والرهن على الفرسان ،حيث يتجمع الشباب في
هذه المنطقة بأحسن المالبس “كشخة” كما يقوم
بعض أفراد من األندية الرياضية لالعالن عن مباريات
كرة القدم القادمة ،ثم نقل السباق إلى مضمار
سباق الخيل في المنطقة السابقة والتي تقع بين
الرفاع وعوالي وال تزال الحلبة موجودة الى اآلن ،حيث
كان السباق مستمرا فيها ايام الجمع وتحضره
جموع غفيرة من هواة الفروسية وأهل الخيل.

جزء من إيراداته لصنوق الحرب ،وكان ذلك الحدث
هو األول من نوعه الذي يجري في البحرين ،وقد
كان تحت رعاية المغفور له صاحب العظمة الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة ،وحضر السباق المعتمد
السياسي البريطاني وجم غفير من الجمهور،
والقى السباق شعبية كبيرة لدرجة أن سباقات
الخيل المقامة في فصلي الربيع والخريف اصبحت
من أهم المناسبات التي تعقد كل عام ،وبعد

تابعة للشرطة وكانرجال الشرطة من الخيالة الذين
عادة ما يكونوا مشتركين في السباق ويرتفع علم
البحرين فوق المقصورة الملكية وتعزف فرقة
الشركة النشيد الوطني ،وكان هواة التصوير من
االوروبيين والبحرينيين يتزاحمون اللتقاط الصور
الفوتوغرافية والسينمائية ،وبعد استراحة قصيرة
تبدأ الخيول المشتركة في الجولة األولى من السباق
في الظهور في الحقل العشبي الصغير ،ويتم

انتهاء الحرب ،كانت السباقات تنظم لمساعدة

سرجها واستعراضها ،وكان هناك باعة متجولون

صندوق مرضى السل الرئوي والذي مكن المرضى

يتجولون بين الجمهور لبيع السجائر والحلويات

وبالعودة إلى سنوات الحرب العالمية الثانية ،فقد

الفقراء من البحرينيين من السفر إلى “مراج” في

والمرطبات واآليسكريم والبيبسي كوال ،وهم

أشارت عدد من المصادر التاريخية إلى أن الجالية

الهند والعالج في المصحات المعدة الستقبال

ينادون بأعلى اصواتهم لترويجها ،وترتفع أبواق

البريطانية في البحرين نظمت أنشطة متعددة

المصابين باألمراض المزمنة هناك ،وذلك قبل افتتاح

السيارات حينما يصل المتفرجون المتأخرون ،وغاليًا

بهدف جمع المساعدات الخيرية لصالح ضحايا

الحكومة لمستشفى األمراض الصدرية في المنامة،

ما تحجب ضوضاء السيارت وصراخ الجمهور صوت

الحرب ،وفي عصر الجمعة الموافق  19نوفمبر 1943م

ونظمت السباق هيئة مساعدات الحرب في البحرين،

الفرقة الموسيقية التي تهتم اهتمامًا اقل من

جرى سباق للخيل على السهل الواقع بالقرب من

وانتخبت الهيئة سكرتيرها الفخري الكولونيل ج تي

العادة بااللحان المعزوفة الن رغبتها مركزة على

قاللي بمدينة المحرق واشتمل على يانصيب خصص

خويت ،ومن األعضاء المستشار بلجريف ،وتم بناء

الخيول التي تشجعها.

ضحايا الحرب

6

منافسات شديدة
ويمكن القول ،أنه كان هناك سباق سنوي حقيقي
وجو مهيأ لذلك في البحرين خالل أيام منافساته،
وكانت تجرى جوالت يشترك في كل واحدة منها
ثمانية جياد ،ومعظم الرجال المشتركين “الجوكي”
كانوا بحرينيين وفي أحيان قليلة يشاركهم بعض
الوروبيين ،وفي أغلب المرات ال يخلو السباق من
فارسة أو فارستين أوروبيتين ،وفي نهاية السباق يقوم
المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل
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عدوًا ونوعية .وفي عهد المغفور له صاحب السمو
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة -أمير البحرين
( -)1999-1961تزايد االهتمام بالخيل العربية الصيلة
والفروسية وفي عام 1957م قرر حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
أن ينشأ نادي للفروسية وسباق الخيل في منطقة لها
تاريخ قديم في سباقات الخيل لما كان لهذا الموقع
من قصص تحكي تاريخ سباق الخيل كان يرعاها
المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة حاكم البحرين أنذاك ،ولحفظ التراث العربي

األسطبل األميري
وتعد البحرين أحد معاقل الخيل األصيلة من حيث
النسل واألصل والمتمثلة فاالسطبالت الموجودة لها
وعلى رأسها االسطبل األميري ،الذي يعتبر من أكبرها
واقدمها في البحرين ،حيث يمتلك أكبر مجموعة
من الخيل العربية األصيلة ،والتي تعتبر من أعرق
سالالت وأصناف الخيل في العالم من حيث سالمة
العرق والنسب واألصل ،وذلك التباعه أحدث األساليب
العلمية للمحافظة على السالالت العربية المشهورة

خليفة بتوزيع الجوائز على الفائزين وتحظى الخيول

األصيل وماضي اآلباء واألجداد ،وفي  6مارس عام 1981م

التي يشارك اسطبل صاحب العظمة بها في السباق

تفضل المغفور له حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى

والموجودة بالبحرين من االختالط والمسجلة لدى

بنصيب األسد من الجوائز حيث أنها من أفضل الجياد

بن سلمان آل خليفة بافتتاح النادي رسميًا.

منظمة الحصان العربية الدولية.
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مجلس عيسى سالمين
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مجلس آخوند العوضي

مجلس نجيب الكواري
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مجلس عائلة الرويعي

مجلس مشعل البورشيد

األثنين  22رمضان  1437هجرية •  27يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 227

12

األثنين  22رمضان  1437هجرية •  27يونيو  2016ميالدية • السنة الثامنة • العدد 227

عني ق�صاري يف اخلم�سينيات

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف
�إحدى زياراته للمملكة املتحدة يف ال�ستينيات

هدم واعادة بناء ق�صر ال�شيخ حمد بالق�ضيبية

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة بجواره
املرحوم �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة

باب البحرين يف ال�ستينيات
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فح�ص اللول�ؤ واملعدات امل�ستخدمة  -ال�صندوق (ب�شتخته) يحفظ داخلها
اللدد�ؤل�ؤ و د�ستة لوزن وفرز الل�ؤل�ؤ

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع �صاحب ال�سمو
الأمري عبد املح�سن بن جلوي رحمه اهلل �أمري املنطقة ال�شرقية يف اخلم�سينيات

مركز احلجر ال�صحي بجزيرة املحرق  -قلعة بوماهر مت ان�شا�ؤه عام  1931م

مبنى اجلمارك مبحاذاة فر�ضة املنامة يف الأربعينيات
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يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة!
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت
زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا
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