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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  2:30PMبداية الشوط  
 ذكور وإناث. متر1400كأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعيها لجميع األعمار مسافة  الشوط التأهيلي  -)أ( 1

 

االماسم  اسم المدرب اسم الراكب  بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب 

 KAYF - AR فاضل علي رمضان أنوير انس عامر رجب زريق
KANDAR DU FAGAS 

(FR) AR 
 كينيز ذكر أحمر 4

عبد السالم علي رمضان 
 انوير

1 

محمد محمود العجيلي 
 شالدي

 الضغط العالي ذكر أزرق BASSIMA LOIN DE L OEIL 6 معاويه علي نوحة
عصام علي الصغير 

 االحمر
2 

أسامة صالح محمد 
 الكماشي

اشرف البشير الطاهر 
 ابوطويرات

OMAIMA 
ALSAHRA 

AINHDASTFAUST 5 انثي اشقر SAMA LIBYA 
عبدالمعز احمد حسين 

 السفاقسي
3 

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

هيثم صالح محمد 
 احتيوش

EHTIMAL KENDERDE DE FELGES 4 سلسبيل انثي اشقر 
عصام محمد منصور 

 عبيسة
4 

حسن علي محمد 
 ابوالقاسم

عبد الباسط علي رجب 
 حموده

THOURAYAT 
ALBADR 

LION DELOEIL 5 ذكر اشقر ALMALI(LBY) 5 محمد علي جادير 

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

 ذكر اشقر ESTASIATA ZAEEM AL SHAJAA 4 أحمد مفتاح العماري
BOSS DE  SALUTE  

ITE 
 6 اسطبالت عريبي

 BASHAIR ALWAFA انثي اشقر ALADYAH TIMAM ALMELS 4 أسامة مصطفى سالمه الصادق عثمان حفيظة
احمد محمد صالح 

 الحميدي
7 

رمضان عادل رمضان 
 المعيوفي

ناجي رمضان عون 
 المعيوفى

ISTIHBAB (TUN) DORMAN (FR) 5 ذكر أحمر JAZIL (TUN) 
المنير عبد الحفيط سالم 

 عون
8 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  2:45PMبداية الشوط  
 ذكور وإناث. متر1400الشوط التأهيلي كأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعيها لجميع األعمار مسافة   -)ب( 1
 

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

 1 حسين محمد سليمان الرهيب ذكر أحمر CHARRADA NARUJI 3 محمد ابراهيم محمد أدم سفيان ادريس ادم

محمد محمود العجيلي 
 شالدي

 2 احمد محمد علي عتمونة كورنيت ذكر أحمر CHEDHOUA ZAIZAFOUNE 4 احمد محمد علي عتمونه

فراس صالح ميالد 
 ابوشهيوة

صالح عبد هللا عبد الجليل ابو 
 القاسم

ALBREQA JESROY CHAILAC 3 انثي أحمر MOUAD SARAB 3 أبو عجيلة علي محمد عبيد 

احمد عمران احمد 
 صوان

مسعود المختار مسعود 
 ابوحالله

DAHIA - AR 
ZAHAR ALBAHJA- 

AR 
 ABN ALZAHRA ذكر أحمر 4

جمال مسعود الجيالني 
 مسعود

4 

طالل  امحمد التائب 
 الراجحى

ابوعجيلة ابوعجيلة عمار 
 جودر

MOUBARRAZAH OMRAN (LIB) 4 انثي أزرق 
KHASSWAT 
ALHINHIR 

ابوعجيلة عمار ابوعجيلة 
 جودر

5 

علي خالد علي ابو 
 القاسم

 BOUZOUGH ناجي المبروك وروارة
JESROY 

DECHAILAC 
 وسيم ذكر أحمر 4

عبدالوهاب عمر محمد 
 ضوء

6 

القفرمحمد الهمالى زايد  عبدالعزيز محمد بالهادي  CHARRADA NEDJAM LOTOISI 7 ذكر أحمر ALLAM 7 علي الهمالي زايد القفر 

 8 اسطبالت قوس النصر غرغار ذكر أزرق MUNEEF 3 زهرة البدر محمد الزائر فرج زريمق محمد ادم قطية حناري
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  3:00PMبداية الشوط  
 ذكور واناث 1400سنوات مسافة  3العربية االصيلة الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعيها عمر كأس قوس ماركوس شوط الجمعية مربي الخيول الشوط التأهيلي  -2

 

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

حمزة السيد محمد  احمد الهادي سالم اسماعيل
 ارتيمة

BARKET EL-KHIR ALKHALIL 3 1 حمزة السيد محمد ارتيمة بحيرة األمان انثي أحمر 

صالح البهلول سالم  الصادق عثمان حفيظة
 شنيبة

FLEUR DU LOUP ZEIZAFOUN 3 2 اشرف محمد ابوكرازة ماجيك انثي أزرق 

عبدهلل صالح عبدهلل  احمد عمران احمد صوان
 الصيد

AL-JIHAD DJWAD 3 انثي اشقر AFRAH LIBYA  الكماشيعبد السالم صالح  3 

 AMERA هيثم علي الهدار عالء احمد خليفة قمام
ALMIDAN 

JESROUY DE CHALIC 3 خليفة عبدالوهاب السنوسي  نعيم ذكر اشقر
 عاشور

4 

بهاء الدين يوسف علي 
 سعد

محمد عياد فرحات 
 العكاري

KABOL  (UAE) CAMEROUN  (TN) 3 انثي اشقر DHABA  (LIB) 5 سعد عبد الفتاح حبلوص 

ناجي رمضان عون  عادل محمد بلقاسم كريم
 المعيوفى

TAWHEDA OMRAN 3 انثي أزرق RUEA(LIB)  عبد الرحمن العموري الحويل
 الواعر

6 

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

محمد بلعيد محمد 
 عون

SHAKEBA OMRAN 3 7 منير فرج علي الفازة نصيب العرب انثي أحمر 

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

مفتاح العماريأحمد   TONARA BY  
SILANA 

MUGADIR 3 ذكر أحمر COLMAR -ITE 8 اسطبالت عريبي 

ربيع ميلود رمضان  حسين علي محمد أبوالقاسم
 أبوزيد

SOHAA DJWAUD 3 9 فيصل محمود الصفح البصمة ذكر اشقر 

هيثم صالح محمد  احمد عيسي امحمد اللبو
 احتيوش

EDLAB (TN) ALAM ALMUSAWAMA 
(LYSB) 

 RAMAH ذكر اشقر 3
ALSALAM (LIB) 

 10 عصام محمد منصور عبيسة

أحمد خيري محمد 
 الوحيشي

احمد ساسي 
 المقطوف

ESSRA ALARAB OMRAN 3 11 عبد الحميد رحومة الكيالنى عنود صبراته انثي أزرق 

ابراهيم احمد جمعة ميالد  
 " متــمــرن "

محمد جمعة بالقاسم 
 ميالد

CHIKHAT DJAOUAD 3 محمد جمعه بلقاسم  اصيل صرمان ذكر اشقر
 ميالد)اسطبالت المدينة(

12 

حسام عامر علي  عبد الرحمن أبكر حسن
 عون

AZEZA (TN) DJAOUAD (FR) 3 ذكر اشقر ALSARAB (LIB) 13 عامر مبروك محمد الجقندي 

محمد الشارف  علي خالد علي ابو القاسم
 الهادي قزيمة

AELANKAA ZEIZAFOUN 3 ذكر أزرق LOZAN 14 محمد الشارف الهادي قزيمة 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  3:15PMبداية الشوط  
 متر ذكور واناث1300خيول مهجنة اصيلة  انتاج محلي عمر السنتين مسافة  TBL ( الساللة2كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ) الشوط التأهيلي (أ)  3

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

عبدالرزاق محمد سعيد 
 الزروق

(FR)LADY VERDE (FR)MARTINBOROUGH 2 
أحمر 
 ُربي

 1 شكري مسعود الزروق وصفه انثي

أسامة صالح محمد 
 الكماشي

اشرف البشير الطاهر 
 ابوطويرات

SAMAH - LBY 
PRENDS TONTEMPS -

FR 
 2 محمد سليمان دلهيس انجنيانا انثي اشقر 2

 3 فيصل سليمان قرجي دوفر ذكر اشقر MARAKISH RECORDER 2 عاطف احمد خليفة قمام الصادق عثمان حفيظة

احمد عيسي امحمد 
 اللبو

 المقاتلة انثي أحمر HEYAAM(IRE) DUNKERQUE(FR) 2 أيمن عيسى إمحمد اللبو
رمضان محمد مبروك 

 الجعيدى
4 

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

 5 عادل محمد ميالد القيادي GOBA ذكر أحمر ANAKERBA BRUT FORCE - AUS 2 علي محمد ميالد القيادي

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

 انثي اشقر QUEEN MAEVE(GB) DE CORONADO(USA) 2 فوزي الكوني الهادي خير
(LBY) 

ZENYATTA 
مفتاح ابوالقاسم مفتاح 

 عامر
6 

احمد عمران احمد 
 صوان

 سماحي ذكر أحمر DIALAH VALDO BIERE (USA) 2 محمد ابراهيم محمد أدم
عبد العاطي مسعود سعد 

 وهيبة
7 

بهاء الدين يوسف 
 علي سعد

 8 علي بلعيد محمد عون جمرة )ع( انثي أحمر LISSELANBIRDG HARKONNEN 2 محمد بلعيد محمد عون

احمد خليفة قمامعاطف  عالء احمد خليفة قمام  
THRILLED TO BITS   

(IRE) 
HARRY REICH  (IRE) 2 اسيل انثي أحمر 

عبد الرزاق سالم ابراهيم 
 عاشور

9 

حسن علي محمد 
 ابوالقاسم

 10 وسام بلقاسم علي ميالد كيندا انثي أحمر SUNBULA (USA) FAST COMPANY (IRE) 2 وسام بلقاسم علي ميالد

عبد الرحمن أبكر 
 حسن

حسن أزرق سعيد  SAFARI BRUT FORCE (AUS) 2 انثي أحمر REWAIA 
اسامة محمد محمود 

 الشريف
11 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  3:30PMبداية الشوط  
 متر ذكور واناث1300انتاج محلي عمر السنتين مسافة  اصيلة  خيول مهجنة TBL ( الساللة2كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ) الشوط التأهيلي  -(ب)  .3

الراكباسم   بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب 

حسن علي محمد 
 ابوالقاسم

 LUNINA (ITY) عادل محمد االسطى
POINT OF DISCOVERY 

(GB) 
 1 نجيب رجب ابريك النجم منارة السعادة انثي أحمر 2

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

الزروق علي عبد السالم 
 احمودة

RUDISHA - ITY ALSOUMUD - FR 2 2 معز علي امحمد الزبيدي مهاجر ذكر اشقر 

 أكرم سالم مصباح شنيبة الصادق عثمان حفيظة
SHAIN BRIGHT 

(GB) 
ASAGAYA (FR) 2 3 قيس علي ابو النور الكموشي النجمة الالمعة انثي اشقر 

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

جمال صالح عاشور 
 الجانكو

DAAIMAN VALEMBE(FR) 2 4 مصطفى عبد هللا صالح الصحراء انثي أحمر 

 عبد الرحمن أبكر حسن
ميالد السني المرغني 

 السالمي
DARSAF (LBY) VALDO BERE(FR) 2 5 الناجح المقطوف الوحيشي الزورد ذكر اشقر 

أسامة صالح محمد 
 الكماشي

حسين عمر عبد الحميد 
 غومة

CLAIR MATIN - GB 
ELECTRIC CHARGE - 

USA 
 انثي أحمر 2

NESMA - 
LY 

 6 عادل علي عبد هللا التومي

بهاء الدين يوسف علي 
 سعد

مسعود المختار مسعود 
 ابوحالله

SUN SEEKER (IRE) DABIRSIM (FR) 2 7 احمد يونس احمد الثمن درع العرب ذكر أحمر 

 BARBARO ذكر أحمر FALANGINA BRUTFORCE 2 محمد مختار عويدان مصباح حنيش
اسطبالت ابو ظهير)ابو بكر السيد 

 ابو ظهير(
8 

احمد عمران احمد 
 صوان

 9 فيصل ضو السالمي كونتيسا انثي اشقر DAJLA AGO HOSE 2 مفتاح غالم علي السالمي

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

مصطفى نصير االبيضهيثم  شمس الضحى انثي أحمر SARENARA EVESDROPPER 2 يوسف ميلود علي عميش  10 

عامر عادل ميلود أبو 
 حاللة

مسعود المختار مسعود 
 ابوحالله

NORTHERN LILY 
(GB) 

PAOLO VERONESE 
(USA) 

 11 اسطبالت برلين عرفات ذكر أحمر 2
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  3:45PMبداية الشوط  
 متر ذكور واناث1300جميع االعمار مسافة مستوردة خيول مهجنة أصيلة  TBI( الساللة 3كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ) لشوط التأهيلي . 4

 

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

عامر عادل ميلود أبو 
 حاللة

 SNOW DANCER ذكر اشقر VOLGA VOLGA MUHTATHIR 3 رضا ميلود ابو حالله
 ميلود مسعود ابو

 حاللة
1 

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

ابراهيم محمد ميلود 
 االسطى

ROCK YOUR LIFE DABIRSIM 3 انثي أربد ROCHETTE 
عز الدين الهاشمي 

 ابوزريبة
2 

احمد عمران احمد 
 صوان

عبد هللا صالح عبد هللا 
 الصيد

SENSUELLE (GB) 
PEDRO THE GREAT 

(USA) 
 ذكر أحمر 5

SENS DU RYTHME 
(FR) 

انور محمد عامر بنور 
 الخويلدي

3 

الصادق عثمان 
 حفيظة

 CARLITO'S ذكر اشقر MON CROWN - USA FROZEN POWER - IRE 4 أحمد مفتاح العماري
عبدالسالم سعيد 

 عبدالصمد
4 

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

مفتاح غالم علي 
 السالمي

WOOD FAIRY(GB) KHELEYF (USA) 6 انثي اشقر LINE HOUSE (GB) 
هشام المهدي ابراهيم 

 قداد
5 

رمضان عادل رمضان 
 المعيوفي

 ITSINTHESTARS (GB) احمد محمد خليفة
FOUNTAIN OF YOUTH 

(IRE) 
 ذكر أحمر 3

N.ITSINTHESTARS 
(GB) 

عمار ابوعجيلة 
 زريمق

6 

علي خالد علي ابو 
 القاسم

 صالح العجيلي سعود
MOORETOWN LADY 

(IRE) 
FAST COMPANY (IRE) 5 انثي أحمر 

TRISHS COMPANY 
(IRE) 

الهادي محمد الهادي 
 يحي

7 

 عالء احمد خليفة قمام
مهند عبد الرزاق 

 زاوية
RIVARA (GB) 

MASTERCRAFTSMAN 
(IRE) 

 CANAVESE (GB) انثي اشقر 5
عبد الباسط مصطفى 

 التائب
8 

علي عبد السالم 
 الزروق

علي عبد السالم 
 الزروق احمودة

(USA) SHE’S A WOW VIOLENCE (USA) 2 ذكر اشقر CASEYS SHADOW 
حسين عبدهلل حسين 

 المدهون
9 

بهاء الدين يوسف 
 علي سعد

 CATALOGUE(GB) انثي أحمر CATOPUMA(USA (ZOFFANY(IRE 5) عادل محمد االسطى
عبد المجيد خليفة 

 مرغم
10 

حسن علي محمد 
 ابوالقاسم

سند المبروك سالم 
 عبد هللا

FACE REALITY SIR PRANCEALOT 4 انثي أحمر SMALL LADY 11 فتحي السيد قزيمة 

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

أكرم سالم مصباح 
 شنيبة

(LAURELEI ( IRE (THE GURKHA (IRE 3 انثي اشقر SOPRAN AFRODITE 
محمد محمد محمد 

 ابوشعالة
12 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  4:00PMبداية الشوط  

 متر ذكور واناث1600( الساللة الخيول العربية بنوعيها لجميع األعمار مسافة 3كأس قوس ماركوس جساس السالم جروب ) . الشوط التأهيلي 5
 

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

الصادق عثمان 
 حفيظة

ابراهيم يعقوب ادم 
 خير

AHLEM MUNEEF 4 ذكر أزرق HOURI (TN) 
عماد الدين الصديق 

 الحتوشي
1 

عادل محمد بلقاسم 
 كريم

مراد علي مسعود 
 عون

EJASSIA 
KANDAR DU 

FALGAS 
 2 علي مسعود عون JENNET JLASS انثي أحمر 5

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

سيف الحق منصور 
 القويدى

HANEYENA 
QARADABIYAH(AR) 

CALIN DU LOUP 
(AR) 

 انثي اشقر 5
WAFAA 

QARDABIYAH(FR) 
 3 اسطبالت الريماس

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

حسام عامر علي 
 عون

SAREAT ALKHOTA KASEEM 5 المسار ذكر اشقر 
عبد الرؤوف ابراهيم 

 السالمي
4 

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

حسام عامر علي 
 عون

ZAHA ZAMIM 4 انثي أحمر EJTIHAID 5 حسام عامر علي عون 

علي محمد حسن 
 ابوالقاسم

ربيع ميلود رمضان 
 أبوزيد

AMNA BENTY   (LBY) SOMOD   (LBY) 3 انثي أزرق RAZAN (LBY) 
مسعود عبد هللا عبد 

 الجليل الصويعي
6 

 
  



 دولة ليبيا
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  4:15PMبداية الشوط  
 متر ذكور و اناث1600سنوات مسافة  الثالثةخيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر  TBLكأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة  الشوط التأهيلي )أ(.6

 

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

صرمانفخر  ذكر أحمر ALBDAYA  (LBY) VALOD BERE (IRE) 3 محمد جمعة بالقاسم ميالد بهاء الدين يوسف علي سعد  1 محمد خليفة فرج عريبي 

 حسن علي محمد ابوالقاسم
مسعود المختار مسعود 

 ابوحالله
BAIAN LUI DEN 3 الشموخ انثي أحمر 

ابوالعيد نصر الدين محمد 
 الربع

2 

محمد محمود العجيلي 
 شالدي

عبدهلل امحمد علي 
 الضاوي

QAMARYA(USA) GRAN ZAMIR (GB) 3 انثي أزرق ROYA(LIB) 
امحمد علي محمود 

 الضاوي
3 

 4 الطاهر أحمد الشريف مشرف ذكر اشقر FAST APPROACH(IRE) ANGLIANA(USA) 3 الطاهر أحمد الشريف الصادق عثمان حفيظة

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

علي عبد السالم الزروق 
 احمودة

GRENADIA(USA) SCISSOR KICK(AUS) 3 تعاون انثي أحمر 
ابوبكر علي منصور 

 العماري
5 

 ASPASIE DU خالد محمد سعد دخيل حسين علي محمد أبوالقاسم
BUISSON 

MINDORO 3 6 وائل فتحي حمزة نبراس انثي أربد 

طالل  امحمد التائب 
 الراجحى

 7 رضا سالم عاشور القفر العنيد ذكر اشقر ALA BRKA ALAH (USA) SINDAAN 3 رضا سالم عاشور القفر

 المهداج ذكر أحمر MISS THEA MIESQUE SON (USA) 3 عاطف احمد خليفة قمام عالء احمد خليفة قمام
زين العابدين سويسي علي 

 قويدي
8 

 9 محمد ابراهيم محمد أدم غياث ذكر أربد SCARABEA  (GER (TIP TOE   (FR 3) محمد ابراهيم محمد أدم احمد عمران احمد صوان

 امجد ابراهيم محمد السالمي
حسن عزالدين محمد 
 الخدراوي

SUNNY HEAD (FR) FIRST PRINCIPLE (GB) 3 شموخ العز انثي أحمر 
عزالدين محمد حسن 

 الخدراوى
10 

عبد الرحيم ابوالقاسم 
 الشارف قزيمة

عبدالرزاق محمد سعيد 
 الزروق

PIAZZA ESEDRA - ITY OUTLAW COUNTRY - 
IRE 

 11 نزار عبد الحميد الهادي استمرار ذكر أحمر 3

الرحمن أبكر حسنعبد   PAUSILI(FR) AMERICAN DEVIL(FR) 3 وسام امحمد العريفي 
أحمر 
 ُربي

 12 إسطبالت أبناء العريفي تقارير ذكر

 أسامة صالح محمد الكماشي
ابراهيم محمد ميلود 

 االسطى
QUEEN OF SIDNEY 

(IRE) 
CITRUS KID (USA) 3 13 شعبان محمد عبدهللا عون سدني انثي أحمر 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  4:30PMبداية الشوط  
 متر ذكور و اناث1600خيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر الثالثة سنوات مسافة  TBLالشوط التأهيلي كأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة .)ب( 6

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

محمد حسن علي 
 ابوالقاسم

ايوب امجيد المبروك 
 الصيد

PASSA PARULA VALE OF YORK 3 1 محمد مصطفى سالم فرندح المغوار ذكر أحمر 

عبدالعزيز محمد 
 بالهادي

محمد رمضان محمد 
 القفر

SERWINA(FR) FAFAHAN(GER) 3 2 انور المبروك البشير الديالوي مرسيليا انثي أحمر 

احمد عمران احمد 
 صوان

 3 فاضل ابراهيم حسين الدالي غرناطة انثي أحمر ANDATE (IRE) RESTLESSWAR (FR) 3 سامى لطيف التركي

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

 انثي أزرق FEATHER (USA) EVESDROPPER (USA) 3 عادل محمد االسطى
LIBYAN ROSE 

(LBY) 
 4 شركة جود الجياد لتربية الخيول

علي خالد علي ابو 
 القاسم

محمد العماري محمد 
 فرارة

ZANILIA (USA) SECRET ENVOY (GB) 3 5 مؤيد العماري محمد فرارة اساطير انثي أحمر 

 الصادق عثمان حفيظة
علي عمار علي 

 المبروك
FARAH (LBY) OVERCOAT (GB) 3 6 شعبان عبد هللا موسى سويسي بشائر الخير انثي أحمر 

 عالء احمد خليفة قمام
خليفة عاطف احمد 
 قمام

SACHA GIRL (FR) BLISSFUL THINKING 3 7 حسام رمضان سالم امليك الغدارة انثي اشقر 

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

ابراهيم محمد ميلود 
 االسطى

VIA DEL GESU (ITY) ATEAS (FR) 3 8 احمد صالح محمد بن صالح األمازون ذكر أحمر 

عبد الرحمن أبكر 
 حسن

أكرم سالم مصباح 
 شنيبة

SABRATHA ANGLIANA 3 9 علي محمد علي زيدان منصورة انثي أحمر 

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

خالد محمد سعد 
 دخيل

NACK RED(FR) SHAMDINAN(FR) 3 10 هيثم احمد الهنقاري رغد انثي اشقر 

بهاء الدين يوسف 
 علي سعد

جمال صالح عاشور 
 الجانكو

(GB)LIKELIKELIKELIKEIT DALYAKAN(FR) 3 11 عثمان عياد الهمالي إشهار انثي أزرق 

 ناجي المبروك وروارة
محمد عياد فرحات 

 العكاري
ROSAS A SANDRA - IRE 

SAFFRON WALDEN - 
FR 

 12 صالح عياد فرحات العكاري WADI BAKKAR ذكر أحمر 3

 LEBAAS انثي أحمر CALLY EVESDROPPER 3 محمد مختار عويدان مصباح حنيش
اسطبالت ابو ظهير)ابو بكر 

 السيد ابو ظهير(
13 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  4:45PMبداية الشوط  
 متر ذكور و اناث1600خيول مهجنة أصيلة مستوردة جميع األعمار مسافة  TBIكأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة  الشوط التأهيلي .7

 

الخيل اسم الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب  بوابة اسم المالك 

عبد الرحمن أبكر 
 حسن

ابراهيم يعقوب ادم 
 خير

ANANDARA (IRE) DABIRSIM (FR) 3 انثي أحمر RUSSELL (FR) 
عماد الدين الصديق 

 الحتوشي
1 

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

عبد الرؤوف سالم 
 القب

MONARQUIA(IRE) RIO DE PLATA(USA) 5 انثي أحمر 
(FR)ROYAL 
HARBOUR 

مصطفى محمد حسين 
 رمضان

2 

الصادق عثمان 
 حفيظة

محمد الهادي 
 رمضان الجدر

MUSICAL 
MOONLIGHT(GB) 

SIR 
PRANCEALOT(IRE) 

 TAGRODE(GB) انثي اشقر 3
محمد رجب علي 

 ابورويس
3 

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

 KARMINA BURANA (FR) عادل محمد االسطى
MYBOYCHARLIE 

(IRE) 
5 

أحمر 
 ُربي

 KARMYBLUE (FR) انثي
جودت عبد المجيد 

 الطيشاني
4 

محمد ادم قطية 
 حناري

عماد أحمد سالم 
 الحطاب

SEA OF LAUGHTER(USA) UNION RAGS (USA) 5 انثي اشقر AMHARA (USA) 
علي بالقاسم عمر 

 قريصيعة
5 

بهاء الدين يوسف 
 علي سعد

عاطف احمد خليفة 
 قمام

PRECIOUS SECRET (IRE) HELMET (AUS) 3 ذكر أحمر 
TUNDER SNOW 

(GB) 
 6 ربيع الطيف عمر االجنف

أسامة صالح محمد 
 الكماشي

علي محمد ميالد 
 القيادي

PENNARD - IRE AL KAZEEM - GB 4 انثي أحمر DIVA KAREEM 
عبد العاطي عمران 

 المبروك العجيلي
7 

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

أكرم سالم مصباح 
 شنيبة

SPECIAL ASSIGNMENT 
(USA) 

NO NAY NEVER 
(USA) 

4 
أحمر 
 ُربي

 8 اسطبالت الريماس NO DAYS OFF (IRE) ذكر
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  5:00PMبداية الشوط  
 متر ذكور واناث2000( الساللة الخيول العربية بنوعيها لجميع االعمار مسافة 1كأس قوس ماركوس المرحوم الصديق الحتوشي ستكس الدولي جروب) الشوط التأهيلي .8

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

 1 مكي عياد ميلود غنية TABEARK AL RAHMAN ذكر أحمر ZAHRET ALBADR LOZAN AL KHER 5 عماد السالمي

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

علي محمد ميالد 
 القيادي

CHANGE OF SCENT 
HILAL AL 

ZAMAN(IRQ) 
5 

أحمر 
 ُربي

 2 اسطبالت عريبي FORGEHILL CHICO(FR) ذكر

عبد الرحمن أبكر 
 حسن

محمد عياد فرحات 
 العكاري

ZEHIKA (TN) 
TIDJANY LOTOIS 

(FR) 
 HALEM (TN) ذكر اشقر 5

صالح عياد فرحات 
 العكاري

3 

عامر عادل ميلود أبو 
 حاللة

حسام عامر علي 
 عون

DJAZZ (CS) KASSIM 5 4 كمال الهادى المصراتي مزاحم المسومة ذكر أزرق 

أسامة صالح محمد 
 الكماشي

عماد أحمد سالم 
 الحطاب

ALBACHAER DAHESS 8 ذكر أحمر BADR ALBODOOR 
اسماعيل منصور 
 عبدالسالم الكردي

5 

محمد محمود العجيلي 
 شالدي

هانيبال عبدالسالم 
 الفقي

BREGUA (TN) 
ALAM LIBYA 

(LYSB) 
 6 انور المهدي رمضان نعمة ALMOUKIF (LYSB) ذكر أحمر 5

علي خالد علي ابو 
 القاسم

عبدالحميد محمد علي 
 الفقيه

QOKINE DE BLAZET 
- AR 

KASIM- AR 5 انثي اشقر 
ANSAM 

ALMOUSWAMAH 
عبد الحميد محمد علي 

 الفقيه
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دولة ليبيا
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  5:15PMبداية الشوط  
  متر ذكور واناث2000خيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر ثالثه سنوات فما فوق مسافة  TBL( الساللة 1قوس ماركوس فارمسي ستكس جروب) الشوط التأهيلي .)أ(  9

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

 عادل محمد بلقاسم كريم
محمد الزائر فرج 

 زريمق
JUMILLA(FR) VALEMBE(FR) 4 احمد ضو نصيريوسف  رسيل انثي أحمر  1 

 طالل  امحمد التائب الراجحى
حسين عمر عبد الحميد 

 غومة
BRIDAL BOUQUET  

(GB) 
SNAAFE (USA) 6 2 سراج ابوعجيله الدوادى حياة سنافي ذكر أحمر 

عبد الرحيم ابوالقاسم 
 الشارف قزيمة

أبو القاسم الشارف 
 قزيمة

COCONUT ICE (GB) 
ELECTRIC CHARGE  

(USA) 
 فايز ذكر اشقر 3

ابو القاسم الشارف الهادي 
 قزيمة

3 

 الطاهر أحمد الشريف هيثم علي محمود الهدار
MARIA - 

MAGDALENA 
STRUIS KID 3 4 امين علي بعرة بشائر انثي أحمر 

 MAID OF MEFT(GB) الطاهر أحمد الشريف محمد ادم قطية حناري
SAFFRON 

WALDEN(FR) 
المشرقي حسن محمد علي ريح المسك ذكر أحمر 4  5 

 انثي أحمر DUTY PAID (IRE) ANGLIANA (USA) 4 محمد الصادق شكوح حسين علي محمد أبوالقاسم
برجوج 
 الصافينات

ابوبكر ابو القاسم علي 
 شكوح

6 

 ZAIN HEART - IRE ZOVIOS (GBR) 6 ناجي المبروك وروارة ناجي المبروك وروارة
أحمر 
 ُربي

 7 زايد ضو عبيد ملوس سراب انثي

 عبد الرحمن أبكر حسن
محمد عمر رمضان 

 الزقطاط
FLEUR DE GENERAL 

(FR) 
MATREUCULL 4 ترنادو ذكر أحمر 

خيري ميالد محمد 
 ابوشهيوة

8 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  5:30PMبداية الشوط  
  متر ذكور واناث2000خيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر ثالثه سنوات فما فوق مسافة  TBL( الساللة 1قوس ماركوس فارمسي ستكس جروب) الشوط التأهيلي )ب(.  9

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

خالد مفتاح  العماري 
 العلوص

المبروك ذهبخالد  الخطيفة انثي أربد SKAHA LAKE MATRICULE 5 سعيد حسن أزرق  1 

 2 علي رمضان امحمد الجدر نيامي انثي اشقر PURIM (IRE) STARLISH (IRE) 5 محمد الهادي رمضان الجدر الصادق عثمان حفيظة

 انثي أربد MYSTIC SMILE STORMY RIVER 4 سعيد حسن أزرق عبد الرحمن أبكر حسن
(LBY) MYSTIC 

RIVER 
 3 عبدالمجيد عبدهلل اليوسفي

محمد حسن علي 
 ابوالقاسم

 NONOBU - UAE عادل محمد االسطى
SAFFRON 
WALDEN 

 وصية العنقاء انثي أحمر 5
عبد الحميد مصطفى 

 ارحومة
4 

عامر عادل ميلود أبو 
 حاللة

مسعود المختار مسعود 
 ابوحالله

FANDANGRINA BRUT FORCE 4 ذكر أحمر 
(LBY) TRIPOLI 

PHOBIA 
هاني ابوجعفر مسعود 

 فتروش
5 

علي محمد حسين 
 أبوالقاسم

 6 امين علي بعرة مبتهج ذكر أحمر TOCMIGI MATREUCULL 4 الطاهر أحمد الشريف

 7 أنس حسن باشا اغا نواس ذكر أحمر MILL ANNIE(GB) MATRICULE(USA) 6 المختار محمد محمد عويدان مصباح حنيش

بهاء الدين يوسف علي 
 سعد

جمعة عمران مسعود 
 ابوحاللة

NONALASS 
(SPA) 

STELLARIUM (IRE) 4 8 اسطبالت البشائر عفراء البشائر انثي اشقر 

محمد محمود العجيلي 
 شالدي

عاشور ميلود القمودي 
 ابراهيم

FREEDOM STAR LISH (IRE) 5 الداحس ذكر أحمر 
عاشور ميلود القمودي 

 ابراهيم
9 
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العاشر:التمهيدي األسبوع   

26.112021.  

  5:45PMبداية الشوط  
  متر ذكور واناث2000لجميع االعمار مسافة  ةخيول مهجنة اصيلة مستورد TBIفارمسي قوس ماركوس ستكس )لستد( الساللة  . الشوط التأهيلي10

 

 بوابة اسم المالك اسم الخيل الجنس اللون العمر اسم االب اسم االم اسم المدرب اسم الراكب

حسين علي محمد 
 أبوالقاسم

عاطف احمد خليفة 
 قمام

CHIEFTESS (IRE) MAKFI (GB) 4 انثي أحمر CHEERLEADER 1 وسيم جمعة طيطش 

الصادق عثمان 
 حفيظة

سيف الحق منصور 
 القويدى

SOFT MORNING(GB) 
DECLARATION OF 

WAR(USA) 
 انثي أحمر 6

SPECIAL 
MISSION(GB) 

اسطبالت ابو 
 الشكيوات

2 

امجد ابراهيم محمد 
 السالمي

عبد الرؤوف سالم 
 القب

SERANDINE(IRE) KENDARGENT 5 ذكر اشقر SAN PAOLO(FR) 
مصطفى محمد حسين 

 رمضان
3 

محمد محمود 
 العجيلي شالدي

محمد عبد الفتاح صالح 
 ابوسنينة

FANCY 
DIAMOND(GER) 

FOOTSTEPSINTHESAND(GB) 8 ذكر أحمر 
FAISAL 

SEDDIQ(FR) 
عادل الهادى مفتاح 

 خليفة
4 

حسن علي محمد 
 ابوالقاسم

ايوب امجيد المبروك 
 الصيد

VITA NOVA (IRE) OASIS DREAM(GB) 0 ذكر اشقر 
NOVA SCOTIA 

(IRE) 
محمد مصطفى سالم 

 فرندح
5 

بهاء الدين يوسف 
 علي سعد

 6 احمد عون محمد KETIL (USA) ذكر أحمر MATROSHKA (IRE) KARAKONTIE (JPN) 4 أحمد عون محمد

 
 


