
 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

    

 متر ذكور وإناث. 1400مسافة  لكأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعيها لجميع األعمار  :)أ(األولالنتيجة المبدئية للشوط   

 

 

  

الجوادإسم  الترتيب  البوابة  المالك إسم   المدرب إسم   الركابإسم    التوقيت  الوزن 

دقيقة 1:43:83 56 حسين علي محمد أبوالقاسم  محمد عمر رمضان الزقطاط  محمد عمر رمضان الزقطاط  ALMOTAWAKEL األول  8  

 - 56 عبد الرحمن أبكر حسن  ابراهيم يعقوب ادم خير  عماد الدين الصديق الحتوشي  KHATIR الثاني 2

 - 54 بهاء الدين يوسف علي سعد  عماد أحمد سالم الحطاب  اشرف المبروك الزرقاني  ALMETRAK الثالث  9

 - 53 الصادق عثمان حفيظة  سيف الحق منصور القويدى اسطبالت الريماس  HAFOOFQA   الرابع 3

 
     

 



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

     

 متر ذكور وإناث. 1400مسافة لكأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعيها لجميع األعمار  :)ب(األولالنتيجة المبدئية للشوط   

 

 

 

 

  

 

 

 

 التوقيت  الوزن إسم الركاب إسم المدرب  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة 

ابوحالله مسعود المختار مسعود   عبد الحكيم كمال الحطاب  KBTIN JAK األول 1 دقيقة  1:43:89 54 الصادق عثمان حفيظة   

 - 54 عبدالعزيز محمد بالهادي  محمد الهمالى زايد القفر  علي الهمالي زايد القفر  ALLAM الثاني  3

 - 52 أحمد خيري محمد الوحيشي  ابوعجيلة عمار ابوعجيلة جودر ابوعجيلة عمار ابوعجيلة جودر KHASSWAT ALHINHIR الثالث  6

 - 52 امجد ابراهيم محمد السالمي  هيثم صالح محمد احتيوش  عصام محمد منصور عبيسة  سلسبيل  الرابع 2



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 ذكور واناث 1400سنوات مسافة  3ها عمر النتيجة المبدئية للشوط الثاني )أ( كأس قوس ماركوس شوط الجمعية مربي الخيول العربية االصيلة الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن إسم الركاب إسم المدرب  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة 

دقيقة 1:43:95 56 خالد مفتاح  العماري العلوص  سيف الحق منصور القويدى  نصر الدين العكرمي  ELABHAR األول 3  

الرحمن أبكر حسن عبد   حسام عامر علي عون  عامر مبروك محمد الجقندي  ALSARAB الثاني   1  54 - 

 - 52 رمضان عادل رمضان المعيوفي  ناجي رمضان عون المعيوفى  عبد الرحمن العموري الواعر  روعة الثالث  4

 - 53 حسن علي محمد ابوالقاسم  ربيع ميلود رمضان أبوزيد  مسعود عبد هللا الصويعي  RAZAN الرابع 9

 



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

ذكور  1400سنوات مسافة   3( كأس قوس ماركوس شوط الجمعية مربي الخيول العربية االصيلة الساللة الخيول العربية االصيلة بنوعيها عمر بالثاني )النتيجة المبدئية للشوط  

 واناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن إسم الركاب إسم المدرب  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة 

هللا صالح عبد هللا الصيد عبد   محمد حسن الكالي  NOUR ALEZ األول 6 دقيقة 1:45:68 54 احمد عمران احمد صوان    

 - 56 عبد الرحمن أبكر حسن  عبد الرزاق سالم محمد الشوشان  وسام خليفة فرحات العكاري  YAZID الثاني   4

 - 52 الصادق عثمان حفيظة صالح البهلول سالم شنيبة  اشرف محمد ابوكرازة  ماجيك  الثالث   3

 - 54 خالد مفتاح  العلوص  محمد جمعة بالقاسم ميالد  اسطبالت المدينة  اصيل صرمان  الرابع 7



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

خيول مهجنة اصيلة  انتاج محلي عمر السنتين مسافة  TBL ( الساللة2التتيجة المبدئية للشوط الثالث )أ( : كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس )  

 متر ذكور واناث1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن إسم الركاب إسم المدرب  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة 

دقيقة  1:29:45 58 خالد مفتاح  العلوص  أحمد مفتاح العماري  اسطبالت الغراري  نبض الوطن  األول 6  

 - 53 امجد ابراهيم محمد السالمي  ابراهيم محمد ميلود االسطى محمود عاشور شلبة  ديجوي الثاني   1

 - 54 الصادق عثمان حفيظة عاطف احمد خليفة قمام  فيصل سليمان قرجي  دوفر الثالث   4

ابوالقاسم حسن علي محمد  وسام بلقاسم علي ميالد  وسام بلقاسم علي ميالد  كيندا  الرابع 2  52 - 



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

خيول مهجنة اصيلة  انتاج محلي عمر السنتين مسافة  TBL الساللة( 2( : كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس )بالتتيجة المبدئية للشوط الثالث )  

 متر ذكور واناث1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن إسم الركاب إسم المدرب  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة 

دقيقة  1:30:69 52 خالد مفتاح  العلوص  سيف الحق منصور القويدى  عبد الجواد خليفة ابو قرين  كارلينا  األول 10  

 - 53 محمد ادم قطية حناري  رفيق امحمد عمر الذيب  ابراهيم الطاهر الهادي الذيب  راية النصر  الثاني   7

الصويعي سالمابوعجيلة سالم  رافال  الثالث   5  - 52 حسن علي محمد ابوالقاسم  ابوعجيلة سالم الصويعي سالم 

 - 52 امجد ابراهيم محمد السالمي  ابراهيم محمد ميلود االسطى شعبان محمد عبدهللا عون  HISPANIA الرابع 11



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 ذكور وإنات  م1300خيول مهجنة أصيلة إنتاج محلي عمر السنتين لمسافة TBL( الساللة 2كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس): (ج)  الثالثللشوط النتيجة المبدئية 

 

 

 

  

 التوقيت  الوزن إسم الركاب إسم المدرب  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة 

دقيقة 1:30:00 53 بهاء الدين يوسف علي سعد  سيف الحق منصور القويدى  محمد فتحي الصيد  الصفوة  األول 8  

 - 54 خالد مفتاح  العلوص  علي عبد السالم الزروق احمودة معز علي امحمد الزبيدي  مهاجر الثاني   2

 - 52 حسين علي محمد أبوالقاسم  عبدالرزاق محمد سعيد الزروق شكري مسعود الزروق  وصفه  الثالث   1

ميلود االسطىابراهيم محمد  زايد أبو هديمة علي ابو هديمة سما الرابع 5  - 52 امجد ابراهيم محمد السالمي  



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 متر ذكور واناث1300جميع االعمار مسافة  مستوردة خيول مهجنة أصيلة   TBI( الساللة 3كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ) : (أ )الرابع للشوط النتيجة المبدئية 

 

 

 

 

  

المدرب إسم  إسم المالك  إسم الجواد الترتيب  البوابة   التوقيت  الوزن إسم الركاب 

دقيقة 1:28:44 56 خالد مفتاح  العماري العلوص  علي محمد ميالد القيادي  اسطبالت عريبي  Boxing األول 8  

 - 54 بهاء الدين يوسف علي سعد  مسعود المختار مسعود ابوحالله  رامي مفتاح عبد هللا  ZIGHIDI الثاني   6

 - 56 حسين علي محمد أبوالقاسم  جمال صالح عاشور الجانكو  البشير سالم الحراري  N.CABANERO الثالث   3

 الرابع 2
SHOWTIME 

DANCER 
 52 حسن علي محمد ابوالقاسم  سند المبروك سالم عبد هللا  فتحي السيد قزيمة

- 



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 متر ذكور واناث1300خيول مهجنة أصيلة مستوردة جميع االعمار مسافة   TBI( الساللة 3كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ):)ب( النتيجة المبدئية للشوط الرابع      

 

 

  

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  المدرب إسم  المالك إسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  1:29:34 52 امجد ابراهيم محمد السالمي  الرمالي هشام نصر   اسطبالت الغراري  BB PARK األول 2  

 - 53 خالد مفتاح  العماري العلوص  أحمد مفتاح العماري  عبدالسالم سعيد عبدالصمد  LAVIATA الثاني  4

 - 52 حسن علي محمد ابوالقاسم  سند المبروك سالم عبد هللا  فتحي السيد قزيمة SMALL LADY الثالث  5

 - 52 عالء احمد خليفة قمام  عاطف احمد خليفة قمام  هيثم مفتاح المفجر  MITIGATION الرابع 1



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 متر ذكور واناث 1600مسافة ل( الساللة الخيول العربية بنوعيها لجميع األعمار  3كأس قوس ماركوس جساس السالم جروب )الخامس: لشوطلالنتيجة المبدئية  

 

  

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  المدرب إسم  المالك إسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  1:53:74 55 العماري العلوص خالد مفتاح   حسام عامر علي عون  حسام عامر علي عون  EJTIHAID االول  3  

 - 54 الصادق عثمان حفيظة  ابراهيم يعقوب ادم خير  عماد الدين الصديق الحتوشي  HOURI الثاني 9

 - 56 امجد ابراهيم محمد السالمي  حسام عامر علي عون  عبد الرؤوف ابراهيم السالمي  المسار  الثالث  1

العكاري صالح عياد فرحات  KINZ ZARZIS الرابع 4  - 54 بهاء الدين يوسف علي سعد  محمد عياد فرحات العكاري 



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 متر ذكور و اناث 1600مسافة لخيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر الثالثة سنوات  TBLكأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة :)أ(السادس لشوطالنتيجة المبدئية ل

 

 

  

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  درب ـــالمإسم  المالك إسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  1:47:10 54 امجد ابراهيم محمد السالمي  ابراهيم محمد ميلود االسطى احمد صالح محمد بن صالح  األمازون  األول 8  

 - 52 الصادق عثمان حفيظة علي عمار علي المبروك  شعبان عبد هللا موسى سويسي  بشائر الخير  الثاني  11

 - 52 احمد عمران احمد صوان  عبدهلل صالح عبدهلل الصيد  معتصم باهلل الهادي ميلود الكماشي  كاترينا  الثالث  4

 - 56 بهاء الدين يوسف علي سعد  ربيع ميلود رمضان أبوزيد  اسطبالت األمير  لهيب  الرابع 1



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 

 متر ذكور و اناث 1600مسافة لخيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر الثالثة سنوات  TBLكأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة :السادس)ب( لشوطالنتيجة المبدئية ل

  

المالك إسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة  التوقيت الوزن الراكبإسم  دربـــالمإسم  

دقيقة  1:48:22 54 حسن علي محمد ابوالقاسم  المبروك الصيد ايوب امجيد  محمد مصطفى سالم فرندح  المغوار  االو ل 12  

 -  52 حسين علي محمد أبوالقاسم  أكرم سالم مصباح شنيبة  اسطبالت ابناء الجبو  تيمورة  الثاني 3

 -  54 الصادق عثمان حفيظة  الطاهر أحمد الشريف  الطاهر أحمد الشريف  مشرف  الثالث  10

محمد فرارة مؤيد العماري  اساطير  الرابع 9  -  52 علي خالد علي ابو القاسم  محمد العماري محمد فرارة  



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 متر ذكور و اناث 1600مسافة  لخيول مهجنة أصيلة مستوردة جميع األعمار  TBI:كأس قوس ماركوس مجموعة السهل )لستد( الساللة   السابع لشوطالنتيجة المبدئية ل

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  درب ـــالمإسم  لماكاإسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  1:45:47 52 امجد ابراهيم محمد السالمي  عبد الرؤوف سالم القب  مصطفى محمد حسين رمضان  ROYAL HARBOUR األول 5  

 - 58 حسن علي محمد ابوالقاسم  عبد الرؤوف سالم القب  مصطفى محمد حسين رمضان  YORK CHOP الثاني  1

 - 52 أسامة صالح محمد الكماشي  علي محمد ميالد القيادي  عبد العاطي عمران العجيلي  DIVA KAREEM الثالث   9

قمام عاطف احمد خليفة  وسيم جمعة طيطش CHEERLEADER الرابع 10  - 52 عالء احمد خليفة قمام  



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 متر ذكور واناث2000مسافة ل( الساللة الخيول العربية بنوعيها لجميع االعمار  1كأس قوس ماركوس المرحوم الصديق الحتوشي ستكس الدولي جروب):الثامنلشوط المبدئية لنتيجة ال

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  درب ـــالمإسم  لماكاإسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  2:36:00 54 حسن علي محمد ابوالقاسم  المبروك سعيد المبروك الزهيوي حمزة الهادي الطاهر  جلفان  األول 7  

 - 56 عبد الرحمن أبكر حسن  حسن مختار صالح عجاج  مختار صالح عجاج  الداهي  الثاني  9

 - 52 علي خالد علي ابو القاسم  عبدالحميد محمد علي الفقيه  عبد الحميد محمد علي الفقيه  AZHAR TUMINA الثالث  4

 - 58 خالد مفتاح  العلوص  علي محمد ميالد القيادي  اسطبالت عريبي  FORGEHILL CHICO الرابع 1



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 

 متر ذكور واناث2000خيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر ثالثه سنوات فما فوق لمسافة  TBL( الساللة 1قوس ماركوس فارمسي ستكس جروب):)أ(  التاسعلشوط المبدئية ل نتيجة ال

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  درب ـــالمإسم  لماكاإسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  2:27:50 52 امجد ابراهيم محمد السالمي  عماد السالمي  سليمان الزائدي امحمد احمد  بشائر الخير  األول 6  

 - 52 عبد الرحمن أبكر حسن  سعيد حسن أزرق  خالد المبروك ذهب  الخطيفة  الثاني  1

 - 52 حسين علي محمد أبوالقاسم  عبدالرؤوف عامر امبية  محمد جمعة انبية  القاهرة  الثالث  2

محمد علي المشرقي حسن  ريح المسك  الرابع 7  - 54 محمد ادم قطية حناري  الطاهر أحمد الشريف  



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 متر ذكور واناث2000خيول مهجنة أصيلة انتاج محلي عمر ثالثه سنوات فما فوق لمسافة  TBL( الساللة 1قوس ماركوس فارمسي ستكس جروب): (ب) التاسعلشوط المبدئية ل نتيجة ال

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  درب ـــالمإسم  لماكاإسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  2:25:32 54 العلوص خالد مفتاح  العماري  سيف الحق منصور القويدى  عبدالمنعم الشتوي العكرمي  مستورة األول 9  

 - 52 رمضان عادل المعيوفي  المختار علي التومي  المختار علي محمد التومي  نصيب صرمان  الثاني  5

 - 54 عامر عادل ميلود أبو حاللة  مسعود المختار ابوحالله  هاني ابوجعفر مسعود فتروش TRIPOLI PHOBIA الثالث  6

البشائراسطبالت  عفراء البشائر  الرابع 1  - 52 بهاء الدين يوسف علي سعد  مسعود المختار ابوحالله  



 دولة ليبيا

 الهيئة الليبية لسباق الخيل
 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 
  يمالتحك لجنة    

 

 

  التاسع:التمهيدي األسبوع 
2021.11.19 

  

 

 

 

 متر ذكور واناث 2000مسافة للجميع االعمار  ة خيول مهجنة اصيلة مستورد TBIفارمسي قوس ماركوس ستكس )لستد( الساللة : العاشرلشوط المبدئية ل نتيجةال

 

 

 

 

 

 التوقيت  الوزن الراكبإسم  درب ـــالمإسم  لماكاإسم  الجوادإسم  الترتيب  البوابة 

دقيقة  2:23:67 54 خالد مفتاح  العلوص  أحمد مفتاح العماري  اسطبالت عريبي  BLU NAVY SEAL األول 4  

 - 56 حسن علي محمد ابوالقاسم  عبد الرؤوف سالم القب  مصطفى محمد حسين رمضان  SAN PAOLO الثاني  2

 - 54 الصادق عثمان حفيظة أحمد عون محمد احمد عون محمد KETIL الثالث  1

 - 54 محمد محمود شالدي محمد عبد الفتاح ابوسنينة عادل الهادى مفتاح خليفة FAISAL SEDDIQ الرابع 3


