
 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 مرت ذكور وإناث.1400ماركوس جمموعة السهل )لستد( الساللة اخليول العربية االصيلة بنوعيها جلميع األعمار مسافة كأس قوس  :)أ( األولالنتيجة املبدئية للشوط  

 

  

 

 

  

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

دقيقة 1:42:56 53 الصادق عثمان حفيظة  أسامة مصطفى سالمه  احمد محمد الحميدي BASHAIR ALWAFA األول  7  

العماريأحمد مفتاح  اسطبالت عريبي BOSS DE  SALUTE  ITE الثاني 6  - 56 خالد مفتاح  العلوص  

 - 52 أسامة صالح الكماشي  اشرف البشير ابوطويرات عبدالمعز احمد السفاقسي  SAMA LIBYA الثالث  3

كينيز   الرابع 1  - 54 انس عامر رجب زريق  فاضل علي رمضان أنوير  عبد السالم علي انوير    

 
     

 



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

     

 

 مرت ذكور وإناث.1400كأس قوس ماركوس جمموعة السهل )لستد( الساللة اخليول العربية االصيلة بنوعيها جلميع األعمار مسافة   :)ب(األولالنتيجة املبدئية للشوط   

 

 

 

  

 

 

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

عمار ابوعجيلة جودر ابوعجيلة  KHASSWAT ALHINHIR األول 5 دقيقة  1:42:09 52 طالل  امحمد الراجحى ابوعجيلة عمار ابوعجيلة جودر    

 - 54 محمد ادم قطية حناري  محمد الزائر فرج زريمق اسطبالت قوس النصر  غرغار  الثاني  8

 - 54 احمد عمران صوان  مسعود المختار ابوحالله  جمال مسعود الجيالني مسعود ABN ALZAHRA الثالث  4

 - 54 عبدالعزيز محمد بالهادي  محمد الهمالى زايد القفر  علي الهمالي زايد القفر  ALLAM الرابع 7



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 ذكور واناث 1400سنوات مسافة  3كأس قوس ماركوس شوط اجلمعية مربي اخليول العربية االصيلة الساللة اخليول العربية االصيلة بنوعيها عمر :النتيجة املبدئية للشوط الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

دقيقة 1:42:72 54 علي خالد ابو القاسم  محمد الشارف الهادي قزيمة  محمد الشارف الهادي قزيمة  LOZAN األول 14  

 - 52 احمد عمران صوان  عبدهلل صالح عبدهلل الصيد  عبد السالم صالح الكماشي  AFRAH LIBYA الثاني   3

حفيظة الصادق عثمان  صالح البهلول شنيبة  اشرف محمد ابوكرازة  ماجيك  الثالث  2  52 - 

 - 52 أحمد خيري محمد الوحيشي  احمد ساسي المقطوف  عبد الحميد رحومة الكيالنى  عنود صبراته  الرابع 11

 



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

  

 

 

 مرت ذكور واناث1300السنتني مسافة خيول مهجنة اصيلة  انتاج حملي عمر  TBL ( الساللة2:كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ) الثالث )أ(النتيجة املبدئية للشوط 

 

 

 

 

 

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

دقيقة 1:28:33 54 الصادق عثمان حفيظة  عاطف احمد خليفة قمام  فيصل سليمان قرجي  دوفر  األول 3  

بلقاسم علي ميالدوسام  وسام بلقاسم علي ميالد كيندا الثاني  10  -  52 حسن علي ابوالقاسم  

 -  52 عالء احمد خليفة قمام  عاطف احمد خليفة قمام  عبد الرزاق سالم عاشور  اسيل الثالث  9

 -  53 بهاء الدين يوسف علي   محمد بلعيد محمد عون علي بلعيد محمد عون  جمرة )ع(  الرابع 8



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 مرت ذكور واناث1300انتاج حملي عمر السنتني مسافة  اصيلة  خيول مهجنة TBL ( الساللة2قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس )التتيجة املبدئية للشوط الثالث )ب( : كأس 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

ميلود علي عميشيوسف  هيثم مصطفى نصير االبيض  شمس الضحى األول 10 دقيقة   1:30:55 52 عامر عادل ميلود أبو حاللة   

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

 -  54 بهاء الدين يوسف سعد  مسعود المختار مسعود ابوحالله احمد يونس احمد الثمن  درع العرب  الثالث  7

 -  55 حسين علي أبوالقاسم  جمال صالح الجانكو  مصطفى عبد هللا صالح  الصحراء الرابع 4



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 مرت ذكور واناث1300مجيع االعمار مسافة مستوردة خيول مهجنة أصيلة  TBI( الساللة 3كأس قوس ماركوس إسطبالت بن عائد السالم كالس ): الرابع التتيجة املبدئية للشوط 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

دقيقة   1:29:00 52 خالد مفتاح  العلوص  مفتاح غالم السالمي  هشام المهدي ابراهيم قداد  LINE HOUSE-GB األول 5  

أبوالقاسم حسين علي  أكرم سالم مصباح شنيبة محمد محمد محمد ابوشعالة SOPRAN AFRODITE الثاني  12  52  - 

 -  52 علي خالد علي ابو القاسم  صالح العجيلي سعود  الهادي محمد الهادي يحي   TRISHS COMPANY-IRE الثالث  7

 -  52 حسن علي ابوالقاسم  سند المبروك سالم عبد هللا  فتحي السيد قزيمة SMALL LADY الرابع 11



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 مرت ذكور واناث1600سافة مل( الساللة اخليول العربية بنوعيها جلميع األعمار 3كأس قوس ماركوس جساس السالم جروب )اخلامس: لشوطلالنتيجة املبدئية 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

دقيقة   1:55:10 54 الصادق عثمان حفيظة  ابراهيم يعقوب خير  عماد الدين الصديق الحتوشي  HOURI-TN األول 1  

 -  53 حسين علي أبوالقاسم  سيف الحق منصور القويدى  اسطبالت الريماس WAFAA QARDABIYAH-FR الثاني  3

 -  56 امجد ابراهيم السالمي  حسام عامر عون  عبد الرؤوف ابراهيم السالمي  المسار الثالث  4

الصويعيمسعود عبد هللا  RAZAN-LBY الرابع 6  -  52 حسن علي ابوالقاسم  ربيع ميلود أبوزيد  



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 اناثمرت ذكور و1600سافة ملخيول مهجنة أصيلة انتاج حملي عمر الثالثة سنوات  TBLكأس قوس ماركوس جمموعة السهل )لستد( الساللة :السادس)أ( لشوطاملبدئية لالنتيجة   

 

 

  

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

دقيقة  1:47:68 53 خالد مفتاح  العلوص  علي عبد السالم الزروق احمودة ابوبكر علي العماري  تعاون  األول 5  

 -  53 امجد ابراهيم السالمي  عزالدين محمد الخدراوي عزالدين محمد الخدراوى شموخ العز  الثاني  10

 -  54 عبد الرحمن أبكر حسن  وسام امحمد العريفي  إسطبالت أبناء العريفي  تقارير  الثالث  12

 -  52 حسين علي أبوالقاسم  خالد محمد سعد دخيل  وائل فتحي حمزة نبراس  الرابع 6



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

   

 اناثمرت ذكور و1600سافة ملخيول مهجنة أصيلة انتاج حملي عمر الثالثة سنوات  TBLكأس قوس ماركوس جمموعة السهل )لستد( الساللة :(بالسادس) لشوطالنتيجة املبدئية ل

 

 

 

 

 

  

 التوقيت الوزن إسم الركاب إسم املدرب إسم املالك إسم اجلواد الرتتيب البوابة

المبروك علي عمار علي   شعبان عبد هللا سويسي  بشائر الخير  األول 6 دقيقة  1:45:53 52 الصادق عثمان حفيظة   

 -  54 حسن علي ابوالقاسم  ايوب امجيد المبروك الصيد  محمد مصطفى سالم فرندح  المغوار  الثاني  1

 -  53 حسين علي أبوالقاسم  خالد محمد دخيل  هيثم احمد الهنقاري  رغد  الثالث  10

 -  56 امجد ابراهيم السالمي  ابراهيم محمد االسطى احمد صالح محمد بن صالح  األمازون  الرابع 8



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

  

 

      

 مرت ذكور و اناث1600سافة ملخيول مهجنة أصيلة مستوردة مجيع األعمار  TBI:كأس قوس ماركوس جمموعة السهل )لستد( الساللة  السابع لشوطالنتيجة املبدئية ل

 

 

  

 التوقيت الوزن الراكبإسم  املدربإسم  املالكإسم  اجلوادإسم  الرتتيب البوابة

دقيقة 1:44:53 54 بهاء الدين يوسف سعد  عاطف احمد خليفة قمام  ربيع الطيف عمر االجنف   TUNDER SNOW-GB األول 6  

 -  53 امجد ابراهيم السالمي  عبد الرؤوف سالم القب  مصطفى محمد حسين رمضان  ROYAL HARBOUR-FR الثاني 2

 -  52 عبد الرحمن أبكر حسن  ابراهيم يعقوب ادم خير  عماد الدين الصديق الحتوشي  RUSSELL-FR الثالث 1

 -  54 أبوالقاسم حسين علي   أكرم سالم شنيبة  اسطبالت الريماس   NO DAYS OFF-IRE الرابع 8



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 

 مرت ذكور واناث2000سافة مل( الساللة اخليول العربية بنوعيها جلميع االعمار 1كأس قوس ماركوس املرحوم الصديق احلتوشي ستكس الدولي جروب):الثامنلشوط املبدئية لنتيجة ال

 

  

 التوقيت الوزن الراكبإسم  املدربإسم  املالكإسم  اجلوادإسم  الرتتيب البوابة

دقيقة 2:33:50 53 علي خالد علي ابو القاسم  عبد الحميد محمد علي الفقيه  الفقيه عبد الحميد محمد علي  ANSAM ALMOUSWAMAH االول 7  

 - 58 خالد مفتاح  العلوص  علي محمد ميالد القيادي  اسطبالت عريبي  FORGEHILL CHICO(FR) الثاني 2

 - 54 السالمي إبراهيم امجد  عماد السالمي  مكي عياد ميلود غنية  TABEARK AL RAHMAN الثالث 1

 - 54 عبد الرحمن أبكر حسن  محمد عياد فرحات العكاري  صالح عياد فرحات العكاري  HALEM (TN) الرابع 3



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 مرت ذكور واناث2000خيول مهجنة أصيلة انتاج حملي عمر ثالثه سنوات فما فوق ملسافة  TBL( الساللة 1قوس ماركوس فارمسي ستكس جروب):)أ( التاسعلشوط املبدئية ل نتيجة ال

 

 

  

 التوقيت الوزن الراكبإسم  دربـــاملإسم  املالكإسم  اجلوادإسم  الرتتيب البوابة

دقيقة 2:27:01 54 حسن عبد الرحمن أبكر  محمد عمر رمضان الزقطاط  خيري ميالد محمد ابوشهيوة  ترنادو  األول 8  

 -  54 طالل  امحمد الراجحى حسين عمر عبد الحميد غومة  سراج ابوعجيله الدوادى  حياة سنافي  الثاني 2

 -  53 حسين علي أبوالقاسم  محمد الصادق شكوح  ابوبكر ابو القاسم علي شكوح  برجوج الصافينات  الثالث 6

 -  54 عبد الرحيم الشارف قزيمة  ابو القاسم الشارف الهادي قزيمة قزيمةابو القاسم الشارف الهادي  فايز  الرابع 3



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

 
 

 

 

 

 مرت ذكور واناث2000خيول مهجنة أصيلة انتاج حملي عمر ثالثه سنوات فما فوق ملسافة  TBL( الساللة 1قوس ماركوس فارمسي ستكس جروب):)ب( التاسعلشوط املبدئية ل نتيجة ال

  

املالكإسم  اجلوادإسم  الرتتيب البوابة  التوقيت الوزن الراكبإسم  دربـــاملإسم  

دقيقة 2:26:45 53 الصادق عثمان حفيظة  محمد الهادي رمضان الجدر  علي رمضان امحمد الجدر  نيامي  االو ل 2  

 -  52 بهاء الدين يوسف سعد  جمعة عمران ابوحاللة  اسطبالت البشائر  عفراء البشائر  الثاني 8

 -  52 عبد الرحمن أبكر حسن  سعيد حسن أزرق  عبدالمجيد عبدهلل اليوسفي  MYSTIC RIVER الثالث 3

 -  54 عامر عادل ميلود أبو حاللة  ابوحالله مسعود المختار  هاني ابوجعفر مسعود فتروش  TRIPOLI PHOBIA الرابع 5



 دولة ليبيا

 اهليئة الليبية لسباق اخليل

 إدارة السبـــاق

 نادي أبي ستة للفروسية –كأس قوس ماركوس 

  يمالتحك جلنة    

 

 

  العاشر:التمهيدي األسبوع 

2021.11.26 

  

 

 

 مرت ذكور واناث2000سافة ملجلميع االعمار  ةخيول مهجنة اصيلة مستورد TBIفارمسي قوس ماركوس ستكس )لستد( الساللة : العاشرلشوط املبدئية ل نتيجةال

 

 

 

 

 

 

 التوقيت الوزن الراكبإسم  دربـــاملإسم  ملاكاإسم  اجلوادإسم  الرتتيب البوابة

دقيقة 2:21:37 54 الصادق عثمان حفيظة سيف الحق منصور القويدى  اسطبالت ابو الشكيوات  SPECIAL MISSION-GB األول 2  

 -  56 حسن علي ابوالقاسم  ايوب امجيد المبروك الصيد  محمد مصطفى سالم فرندح  NOVA SCOTIA-IRE الثاني 5

 56 امجد ابراهيم السالمي  عبد الرؤوف سالم القب  مصطفى محمد حسين رمضان  SAN PAOLO-FR الثالث  3
 - 

 54 بهاء الدين يوسف سعد  أحمد عون محمد احمد عون محمد KETIL-USA الرابع 6
 - 


