الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد للخيول العربية األصيلة ( )CLASS 1عمر ثالثة سنوات ذكور وإناث.

1

5th 2,000

 1300متر  -ترابي
 50,000د.ل
1st 30,000
3rd 5,000
nd
2 10,000
4th 3,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
13:30
WAHO registered

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
حسين العجيلي المغيربي

7

) (LIBفياض
1:30.27 min

54

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العلوص

2nd
حمزة رمضان العكاري

1

)MOUBAREK (TUN

54

سيف الحق منصور
القويدى

امجد ابراهيم السالمي

3rd
أكرم بشير أبوحاللة

15

) (LIBيفوز

54

عبد هللا صالح الصيد

بهاء الدين يوسف سعد

4th
محمد جمعة انبية

13

) (LIBالشيخه

52

عبدالرؤوف عامر امبية

حسن علي محمد
ابوالقاسم

5th
اسطبالت ابو الشكيوات

8

)MAAROUFA (TUN

52

سيف الحق منصور
القويدى

الصادق عثمان احفيظة

6th
سالم أبو بكر حمودة

3

)MAYSSET ALARAB (LIB

52

جمال صالح الجانكو

الياس فتحي مغواري

7th
امحمد ابوقاسم المزوغي

10

) (LIBوجيه الصحراء

54

حسين ابو القاسم ارحومة

عادل محمد كريم

8th
منير فرج الفازة

6

) (LIBفاتن

52

نجم الدين صالح الرزيقي

عالء احمد قمام

9th
جالل عبدهلل الزابطي

14

)ALLAIT (LIB

54

عاطف احمد قمام

حسين علي ابوالقاسم

10th
عبد السالم علي انوير

2

) (LIBنصيب الوطن

52

فاضل علي أنوير

أسامة صالح الكماشي

11th
عماد الدين الصديق الحتوشي

12

MALAK EZZAMEN
)(TUN

54

احمد سالم الشوشان

خالد بن العربي حرشاني

12th
محمود خليفة ضؤ

4

) (LIBنوراسيا

52

عالء يونس محمد عون

طالل امحمد الراجحى

13th
اسطبالت العز

5

)AKTER GALLO (LIB

54

عبد هللا صالح الصيد

مبشر منصور القويدي

14th
ايوب عبد الفتاح كريمة

9

)CHAHRAZAD (LIB

52

عماد أحمد سالم الحطاب

علي خالد ابو القاسم

15th
عمر مصطفي الهجرسي

11

) (LIBبحر االفاق

54

الزروق عبد السالم
الزروق

عبد الرحمن أبكر حسن

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد للخيول الثوربرد المستوردة ( )CLASS 2جميع األعمار ذكور وإناث.

2

th

5 2,000

 1200متر  -ترابي
 50,000د.ل
1st 30,000
3rd 5,000
2nd 10,000
4th 3,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
13:50

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
البشير سالم الحراري

13

)N CABANERO (USA
T.N.T

54

جمال صالح الجانكو

الياس فتحي مغواري

2nd
اسطبالت الريماس

5

)TARGET (FR

54

أكرم سالم شنيبة

بهاء الدين يوسف سعد

3rd
اسطبالت عريبي

14

)BOXING (GB

54

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العلوص

4th
حسام عامر علي عون

4

N.THRAYA QUEEN
)(IRE

52

حسام عامر عون

عادل محمد كريم

5th
عبدالرؤوف خالد المبروك

3

)RIVER WARRIOR (GB

54

محمد علي غالب

حسن علي ابوالقاسم

6th
احمد صالح بن صالح

2

)KING OF EGYPT (FR

54

ابراهيم محمد االسطى

امجد ابراهيم السالمي

7th
علي سالم أمبارك

9

)TAMYEEZ (USA

52

وسام بلقاسم ميالد

خالد بن الطيب محفوظ

8th
محمد رجب ابورويس

1

)TAGRODE(GB

52

خالد محمد دخيل

علي خالد ابو القاسم

9th
اسطبالت الغراري

11

)BB PARK (GB

52

هشام نصر الرمالي

JOSÈ
SANTIAGO

10th
محمد الطاهر عيسى

10

)BERGAMO (IRE

52

أكرم سالم شنيبة

خالد بن العربي حرشاني

11th
حمزة الهادي امبيرش

8

)FERID (GB

54

اشرف بلقاسم المعيوفي

حسين علي أبوالقاسم

12th
محمد محمد ابوشعالة

15

SOPRAN AFRODITE
)(IRE

52

أكرم سالم شنيبة

SOPHIE
RALSTON

13th
البشير سالم الحراري

6

N SUMMER MOON
)(GB

54

جمال صالح الجانكو

الصادق عثمان حفيظة

14th
محمد فتحي الصيد

7

)VISITE PRIVEE (FR

52

عادل محمد االسطى

سليم بن حبيب
الفرشيشي

15th
سفيان جمعة السالمي

12

)JARWAH (IRE

52

سفيان جمعة السالمي

عبد الرحمن أبكر حسن

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد للخيول الثوربرد إنتاج محلي ( )CLASS 1جميع األعمار ذكور وإناث.

3

th

5 2,000

البوابة

اسم المالك

 1200متر  -ترابي
 50,000د.ل
1st 30,000
3rd 5,000
2nd 10,000
4th 3,000
اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
14:20
المدرب

الراكب

11

) (LIBدرب النصر
1:13.96 min

54

عاطف احمد خليفة قمام

عالء احمد خليفة قمام

2nd
مصطفى المكى أدم

14

) (LIBاورجيت

54

محمد محمود العجيلي
شالدي

حسين علي محمد
أبوالقاسم

3rd
زين العابدين سويسي قويدي

8

) (LIBالبصمة

54

علي مختار علي بالبان

خالد بن العربي حرشاني

4th
هاني ابوجعفر فتروش

9

)TRIPOLI PHOBIA (LIB

54

مسعود المختار مسعود
ابوحالله

عامر عادل ميلود أبو
حاللة

5th
عبد الفتاح محمد سالمة

3

) (LIBورد

54

علي محمد ميالد القيادي

الياس فتحي مغواري

6th
اسطبالت العكرمي

15

) (LIBريان

54

عبد الباسط عبد المجيد
رمضان العمامي

عادل محمد بلقاسم كريم

7th
محمد عبدالرحمن شكشاكة

5

) (LIBستراي الجديد

54

صالح الدين عبدالرحمن
محمد شكشاكة

الحسين اجويد سويب

8th
محمد مصطفى الزواوي

1

) (LIBسما ليبيا

52

أيمن عيسى إمحمد اللبو

احمد عيسي امحمد اللبو

9th
وليد علي حسين

10

)ALANQA (LIB

52

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العماري
العلوص

10th
محمود ابوبكر الهادي حبيبي

6

) (LIBرمشة عين

52

مهند الصديق محمد
الخردي

طالل امحمد التائب
الراجحى

11th
مؤيد العماري محمد فرارة

12

) (LIBاساطير

52

محمد العماري محمد فرارة

علي خالد علي ابو
القاسم

12th
اسطبالت اشتيوي

4

) (LIBعالي الهمة

54

خالد محمد سعد دخيل

الصادق عثمان حفيظة

13th
عاشور عون بعيش

13

) (LIBمارلين

52

عبد الباري عامر ابوالقاسم
العودي

عبد الرحمن أبكر حسن

14th
وائل فتحي حمزة

7

) (LIBنبراس

52

محمد الزائر فرج زريمق

حسن علي محمد
ابوالقاسم

15th
عصام يوسف علي الدحير

2

)ENABLE (LIB

52

الزروق عبد السالم
الزروق

امجد ابراهيم محمد
السالمي

1st
عبد الوهاب الشيباني عبد المولى

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد ميد سكاي ايرالينز ستكس ( )Gr2للخيول الثوربرد إنتاج محلي عمر السنتين ذكور وإناث.

4

5 4,000
th

 1200متر  -ترابي
 100,000د.ل
1st 60,000
3rd 10,000
2nd 20,000
4th 6,000

برعاية

طيران المتوسط
14:40

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
مفتاح العماري العلوص

13

)LAST CALL (LIB
1:14.40 min

52

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العلوص

2nd
مفتاح العماري العلوص

8

) (LIBسلوماني

52

أحمد مفتاح العماري

الياس فتحي مغواري

3rd
نور الدين عبدالحفيظ السلوقي

1

) (LIBسيف النصر

52

عاطف احمد قمام

عادل محمد كريم

4th
محمد علي اشتيوى

5

) (LIBصادق الوعد

52

فوزي احمد قنان

أيوب خليفة شلف

5th
عادل سالم ابوسعيدة

12

) (LIBبالك بيوتي

50

عادل محمد االسطى

محمد نور الدين االسطي

6th
عمران مبروك الجقندي

2

) (LIBوصية مروة

50

عبد هللا صالح الصيد

مبشر منصور القويدي

7th
وسام امحمد العريفي

11

) (LIBسلطان الوطن

52

أحمد مفتاح العماري

عبد الرحمن أبكر حسن

8th
أيوب احمد الشقمان

3

) (LIBكولومبيا

50

عاطف احمد قمام

عالء احمد قمام

9th
نادر ابوعجيلة غرسة

10

) (LIBكارولينا

50

عاطف احمد قمام

خالد بن محفوظ

10th
حسني ميلود الديالوي

6

) (LIBحماس

52

عماد السالمي

امجد ابراهيم السالمي

11th
شعبان محمد عون

14

) (LIBالمقترب

52

ابراهيم محمد االسطى

حسين علي أبوالقاسم

12th
وسام امحمد العريفي

15

) (LIBرمز الوطن

52

عادل محمد االسطى

الصادق عثمان حفيظة

13th
احمد نصر الدين الثابت

9

) (LIBالجغبوب

52

احمد نصر الدين الثابت

بهاء الدين يوسف سعد

14th
ايسر محمد عصمان

4

) (LIBسراب

50

خالد محمد دخيل

علي خالد ابو القاسم

15th
محمد مصطفى فرندح

7

) (LIBمفخرة العرب

50

ايوب امجيد الصيد

سفيان بن مسعود ربعي

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد للخيول العربية األصيلة ( )CLASS 1عمر  4سنوات فما فوق ذكور وإناث.
برعاية

5

th

5 2,000

 1600متر  -ترابي
 50,000د.ل
1st 30,000
3rd 5,000
2nd 10,000
4th 3,000

شركة الجيد للصناعات الغذائية
15:00
WAHO registered

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
اسطبالت العكرمي

3

)ELABHAR (LIB
1:49.90 min

54

سيف الحق القويدى

خالد مفتاح العلوص

2nd
محمود عبدالحميد ابوجعفر

12

)KANAAN (TUN

54

عادل محمد االسطى

خالد بن العربي حرشاني

3rd
أسطبالت فيصل قرجي

13

)SALVADOR (LIB

54

عاطف احمد قمام

الصادق عثمان حفيظة

4th
عبد القادر عمر القادري

14

)KHEREDDINE (TUN

54

عبد الرزاق سالم الشوشان

سليم بن الحبيب
الفرشيشي

5th
عبد الرؤوف ابراهيم السالمي

7

) (LIBالمسار

54

عماد السالمي

امجد ابراهيم السالمي

6th
عمر احمد سالم الحطاب

4

)ATEBER (LIB

54

عماد أحمد الحطاب

علي خالد ابو القاسم

7th
الشارف منصور الغشيم

11

)AL ANEEK (LIB

52

ابراهيم محمد االسطى

MARCELINO
RODRIGUES

8th
مسعود عبد هللا الصويعي

6

)RAZAN (LIB

52

ربيع ميلود أبوزيد

حسن علي ابوالقاسم

9th
وسام خليفة العكاري

2

)YAZID (LIB

54

عبد الرزاق سالم الشوشان

احمد عيسي اللبو

10th
انس محمد حنيش

1

LAMTARA

54

حسام عامر عون

عبد الرحمن أبكر حسن

11th
عمر علي شغيب

9

) (LIBعودة نور

52

مسعود المختار ابوحاللة

حسين علي أبوالقاسم

12th
اسطبالت القرضابية

15

DIKRA ALGORDUBIYA
)(LIB

52

محمد محمود شالدي

عالء احمد قمام

13th
اسطبالت بن عائد السالم

5

KIFEH CARTHAGE

54

الزروق عبد السالم
الزروق

الياس فتحي مغواري

14th
ربيع الطيف االجنف

8

)LAZREG (TN

54

مراد علي عون

عادل محمد كريم

15th
اسطبالت عريبي

10

BOSS DE SALUTE
)(ITY

54

أحمد مفتاح العماري

بهاء الدين يوسف سعد

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد للخيول الثوربرد المستورد ( )CLASS 1جميع األعمار ذكور وإناث.

6

th

5 2,000

 1600متر – ترابي
 50,000د.ل
1st 30,000
3rd 5,000
2nd 10,000
4th 3,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
15:20

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
ربيع الطيف االجنف

1

)THUNDER SNOW (GB
1:41.23 min

54

ربيع الطيف االجنف

الصادق عثمان حفيظة

2nd
البشير سالم الحراري

4

OUT OF BATHSHUA
)(USA

54

جمال صالح الجانكو

الياس فتحي مغواري

3rd
علي بالقاسم قريصيعة

8

)AMHARA (USA

52

عماد أحمد الحطاب

عادل محمد كريم

4th
احمد امحمد الجهيمي

15

)MISTER RAGDNA (IRE

54

اسامة ابراهيم صكح

عبد الرحمن أبكر حسن

5th
مهند الهادي المسيميط

6

)DRAMATICA (IRE

52

أكرم سالم شنيبة

خالد بن العربي حرشاني

6th
اسطبالت الزوي

12

)GREEK KISS (GB

52

سيف الحق القويدى

حسن علي ابوالقاسم

7th
فوزي محمد راشد

11

JUSTIFY YOUR LOVE
)(GB

52

عماد السالمي

امجد ابراهيم السالمي

8th
سيف االسالم صالح الشركسي

9

)ALHADAB (FR

54

محمد محمود شالدي

عالء احمد قمام

9th
اسطبالت الريماس

13

)NO DAYS OFF (IRE

54

أكرم سالم شنيبة

حسين علي أبوالقاسم

10th
محمد الطاهر عيسى

2

)TAWFAN (FR

54

أكرم سالم شنيبة

بهاء الدين يوسف سعد

11th
اسطبالت ابو الشكيوات

3

)PERNILLA (FR

52

سيف الحق القويدى

SYLVAIN RUIS

12th
جودت عبد المجيد الطيشاني

5

)KARMYBLUE (FR

52

عادل محمد االسطى

خالد بن محفوظ

13th
اكرم علي عامر

7

SAN MONERAZZANO
)(USA

54

عبد المنعم مفتاح كشار

JOSÈ
SANTIAGO

14th
هشام المهدي قداد

10

)LINE HOUSE (GB

52

مفتاح غالم السالمي

خالد مفتاح العلوص

15th
علي محمد ابوكرازة

14

)ZAFATEADO (GB

52

ابراهيم يعقوب خير

محمد ادم حناري

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط بطولة الجيد تحدي الركاب الدولي للخيول الثوربرد إنتاج محلي ( )CLASS 1 , HANDICAPجميع األعمار ذكور وإناث

7

5th 1,200

 1300متر  -ترابي
 30,000د.ل
1st 18,000
3rd 3,000
2nd 6,000
4th 1,800

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
16:05

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
عوض حميد البرغثى

1

) (LIBنجم الميدان
1:23.07 min

54

سعيد حسن أزرق

JOSÈ
SANTIAGO

2nd
عبدالهادي ميالد امليك

12

) (LIBالكاسح

54

عبدالرؤوف عامر امبية

علي خالد ابو القاسم

3rd
نبيل علي الفرجاني

15

) (LIBكونتيسا

52

عبد الواحد الصديق الثابت

خالد مفتاح العلوص

4th
ابوبكر عريبي األعمى

2

) (LIBاوسمان

56

محمد ابراهيم االسطى

عادل محمد بلقاسم كريم

5th
خالد حسين الخويلدي

5

) (LIBالخالدية

52

صالح العجيلي سعود

خالد بن العربي حرشاني

6th
رمضان محمد الجعيدى

11

) (LIBالمقاتلة

52

أيمن عيسى اللبو

عامر عادل أبو حاللة

7th
ابوبكر علي العماري

4

) (LIBخير زاد

53

علي عبد السالم احمودة

بهاء الدين يوسف سعد

8th
ايمن محمد حنيش

10

) (LIBحبيب

54

حسام عامر عون

MARCELINO
RODRIGUES

9th
علي الجروشي الجروشي

8

) (LIBراس الهجمة

54

علي الجروشي الجروشي

الصادق عثمان حفيظة

10th
امين علي بعرة

3

) (LIBبشائر

52

الطاهر أحمد الشريف

حسن علي ابوالقاسم

11th
ابوبكر ابو القاسم شكوح

13

) (LIBغزة

52

محمد الصادق شكوح

امجد ابراهيم السالمي

12th
عمر علي شغيب

14

) (LIBمريد

56

وسام بلقاسم ميالد

عالء احمد قمام

TNT
خليفه عبدهلل خليفة

6

) (LIBالهيبة

52

عاطف احمد قمام

SOPHIE
RALSTON

TNT
يامن الهادى عبدالمولى

7

) (LIBاالنتفاضة

52

ابو القاسم الطيب عبد المولى

MARITRIOS
KEFALAS

TNT
هشام علي قمام

9

) (LIBالمرعب

54

سعيد حسن أزرق

شاكر البلوشي

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد الميل ستكس ( )Gr2للخيول الثوربرد إنتاج محلي عمر ثالثة سنوات ذكور وإناث.

8

5 4,000
th

 1600متر  -ترابي
 100,000د.ل
1st 60,000
3rd 10,000
2nd 20,000
4th 6,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
16:30

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
وليد محمد حنيش

3

) (LIBالمنتصر
1:42.37 min

54

اسامة ابراهيم صكح

عبد الرحمن أبكر حسن

2nd
ايمن احمد عون

1

) (LIBمهيب

54

عادل محمد االسطى

خالد مفتاح العلوص

3rd
محمد مصطفى فرندح

14

) (LIBفخر العرب

54

خالد محمد دخيل

عامر عادل أبو حاللة

4th
اسطبالت عبد الصمد

12

) (LIBبإذن هللا

54

أحمد مفتاح العماري

الياس فتحي مغواري

5th
اسطبالت العكرمي

9

) (LIBأبهرت

52

سيف الحق القويدى

بهاء الدين يوسف سعد

6th
عبدالرزاق علي الرتيمي

6

) (LIBالساموراي

54

وسام بلقاسم ميالد

عادل محمد كريم

7th
اسطبالت الفارس

7

) (LIBالتمساح

54

جمال مولود البكوش

خالد بن العربي حرشاني

8th
عبد القادر سالم مصباح

11

) (LIBمهاب

54

أكرم سالم شنيبة

JOSÈ
SANTIAGO

9th
فيصل البشير التائب

15

) (LIBالريادة

52

مهند عبد زاوية

حسين علي أبو القاسم

10th
علي رمضان الجدر

2

) (LIBدمعة

52

محمد الهادي الجدر

احمد عيسي اللبو

11th
عبد الجواد خليفة ابو قرين

5

) (LIBكارلينا

52

سيف الحق القويدى

امجد ابراهيم السالمي

12th
عبد العزيز الهادي السلوقي

4

) (LIBذهب

52

وليد نصر الرمالي

الصادق عثمان حفيظة

13th
مراد علي ادريس

8

) (LIBمفردات

52

بشير ميلود عميش

حسن علي ابوالقاسم

14th
محمد مصطفى فرندح

10

) (LIBروح العرب

54

ايوب امجيد الصيد

سفيان بن مسعود ربعي

15th
زايد أبو هديمة ابو هديمة

13

) (LIBسما

52

ابراهيم محمد االسطى

عالء احمد قمام

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد للخيول الثوربرد المهجنة إنتاج محلي ( )Gr3جميع األعمار ذكور وإناث.

9

th

5 2,000

 2150متر  -ترابي
 50,000د.ل
1st 30,000
3rd 5,000
2nd 10,000
4th 3,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
16:50

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
خيري ميالد ابوشهيوة

5

) (LIBترنادو
2:22.54 min

54

محمد عمر الزقطاط

عبد الرحمن أبكر حسن

2nd
اسطبالت العكرمي

1

) (LIBمستورة

52

سيف الحق القويدى

خالد بن العربي حرشاني

3rd
اسطبالت نادي الشمس

7

) (LIBعزيز

54

مسعود المختار ابوحالله

بهاء الدين يوسف سعد

4th
علي رمضان الجدر

3

) (LIBنيامي

52

محمد الهادي الجدر

عالء احمد قمام

5th
المختار علي التومي

14

) (LIBنصيب صرمان

52

المختار علي التومي

الصادق عثمان حفيظة

6th
ابوبكر ابو القاسم شكوح

6

)(LIBبرجوج الصافينات

52

محمد الصادق شكوح

علي خالد ابو القاسم

7th
عبدهلل محمد الدلنسي

2

) (LIBالجفرة

52

مهند عبد زاوية

حسين علي أبوالقاسم

8th
سراج ابوعجيله الدوادى

12

) (LIBحياة سنافي

54

حسين عمر غومة

محمد ادم حناري

9th
عبد الحق خالد الكوني

11

) (LIBااليهم

52

سعيد حسن أزرق

امجد ابراهيم السالمي

10th
العربي علي الخويلدى

13

) (LIBجوري

52

العربي علي الخويلدى

عادل محمد كريم

11th
رضوان خليفة الربعي

10

)NASEEB (LIB

52

وسام رمضان المعيوفي

رمضان عادل المعيوفي

12th
اسطبالت البشائر

15

) (LIBعفراء البشائر

52

أمجد أحمد الباروني

أيوب خليفة شلف

NFR
منير فرج الفازة

8

) (LIBفجر

54

جمعة ادم دودى

JOSÈ
SANTIAGO

SCRATCH
حسن محمد المشرقي

4

) (LIBريح المسك

54

الطاهر أحمد الشريف

خالد بن الطيب محفوظ

SCRATCH
حسين ابراهيم الشويهدي

9

) (LIBمقاليد

54

جمال صالح الجانكو

خالد مفتاح العلوص

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد غدامس ستكس ( )Gr2للخيول العربية االصيلة لجميع األعمار ذكور وإناث.
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5 4,000
th

البوابة

اسم المالك

 2000متر – ترابي
 100,000د.ل
1st 60,000
3rd 10,000
2nd 20,000
4th 6,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
17:10
WAHO registered

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

)FORGEHILL CHICO (FR

54

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العماري
العلوص

54

حسن مختار صالح عجاج

عبد الرحمن أبكر حسن

عبدالحميد محمد علي
الفقيه

علي خالد علي ابو
القاسم
سالم علي غالب دربال

اسم الجواد

1st
اسطبالت عريبي

7

2nd
مختار صالح عجاج

3

) (LIBالداهي

3rd
عبد الحميد محمد علي الفقيه

5

)AZHAR TUMINA (LIB

52

4th
صالح عياد فرحات العكاري

12

)KINZ ZARZIS (TUN

54

محمد صالح عياد العكاري

5th
محمد فتحي الصيد

14

)IL MOURTAJEZ (TUN

54

سيف الحق منصور
القويدى

امجد ابراهيم محمد
السالمي

6th
عماد محمد الهادي ابو كرازة

11

)KAYDI (LIB

52

اشرف محمد ابوكرازة

محمد ادم قطية حناري

7th
عماد الدين الصديق الحتوشي

9

)ITLAL (TUN

54

احمد سالم الشوشان

خالد بن العربي حرشاني

8th
عبد الكريم ناجي

1

)AL MOJALID (LIB

54

عادل محمد االسطى

الصادق عثمان حفيظة

9th
عبد الحق خالد الكوني ميالد

10

)ALSARAB (LIB

54

عماد أحمد سالم الحطاب

بهاء الدين يوسف سعد

10th
اسطبالت ابو الشكيوات

2

ASMA TOURETTES
)(FR

52

أسامة عبدهللا عباس

SYLVAIN RUIS

11th
حمزة الهادي امبيرش

6

TABEARK AL
)RAHMAN (LIB

54

اشرف بلقاسم سالم
المعيوفي

خالد بن الطيب محفوظ

13

)JANDAR (TUN

54

ناجي رمضان عون
المعيوفى

سليم بن الحبيب
الفرشيشي

4

BADR ALBODOOR
)(LIB

54

عماد أحمد سالم الحطاب

الياس فتحي مغواري

8

)KHADDEM (TUN

54

علي بن جعفر

-

15

)LAMET SHAMEL (FR

52

أكرم سالم مصباح شنيبة

حسين علي محمد
أبوالقاسم

12th
مدحت عمار الفوناس
SCRATCH
اسماعيل منصور عبدالسالم
الكردي
SCRATCH
عماد الدين الصديق الحتوشي
SCRATCH
اسطبالت الريماس

2:21.77 min

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد اليوبيل ستكس للخيول الثوربرد مستوردة ( )Listedجميع االعمار ذكور واناث.
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5 4,000
th

 2000متر  -ترابي
 100,000د.ل
1st 60,000
3rd 10,000
2nd 20,000
4th 6,000

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
17:30

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
اسطبالت عريبي

6

)BLU NAVY SEAL (ITY
2:09.60 min

54

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العلوص

2nd
اسطبالت الزوي

5

)GOSCOTE (GB

52

جمال مولود البكوش

بهاء الدين يوسف سعد

3rd
اسطبالت ابناء البشير البح

4

KARA BEN NEMSI
)(GER

54

وسام بلقاسم ميالد

حسن علي ابوالقاسم

4th
حسن عمر أبوزقية

8

)TOORA LOORA (GB

52

اسامة ابراهيم صكح

عبد الرحمن أبكر حسن

5th
مصطفى محمد رمضان

9

)YORK CHOP (FR

54

محمود مصطفى رمضان

امجد ابراهيم السالمي

6th
اسطبالت الريماس

2

COASTAL HIGHWAY
)(USA

54

أكرم سالم شنيبة

حسين علي أبوالقاسم

7th
البشير سالم الحراري

7

)GOOD GOOD (USA

54

جمال صالح الجانكو

الياس فتحي مغواري

8th
اسطبالت ابو الشكيوات

12

)SPECIAL MISSION(GB

52

سيف الحق القويدى

الصادق عثمان حفيظة

9th
شركة السلطان لستيراد الخيول

1

)ELBASANI (USA

54

صالح البهلول شنيبة

MARCELINO
RODRIGUES

10th
حمد حسن علي

13

)PRINCELY GIFT (FR

54

عبد المنعم مفتاح كشار

الحسين اجويد سويب

11th
ميلود مسعود ابو حاللة

10

)PIVOINE ROSE (FR

52

مسعود المختار ابوحالله

محمد ادم حناري

12th
محمد الطاهر عيسى

11

)SPYGATE (GB

54

أكرم سالم شنيبة

خالد بن العربي حرشاني

TNT
محمد مصطفى فرندح

3

)NOVA SCOTIA (IRE

54

ايوب امجيد الصيد

عادل محمد كريم

اسم المالك

الهيئة الليبية لسباق الخيل

إدارة السباق
كأس الجيد في النسخة الثانية  -ميدان شهداء مصراتة

 07مايو 2022

شوط الجيد جراند ناشونال ستكس( )Gr1للخيول الثوربرد إنتاج محلي لعمر  4سنوات ذكور وإناث.

12

 2000متر  -ترابي
 300,000د.ل
1st 180,000
3rd 30,000
2nd 60,000
4th 18,000

5 12,000
th

برعاية

شركة الجيد للصناعات الغذائية
17:50

البوابة

اسم الجواد

الوزن
)(Kgs

المدرب

الراكب

1st
ابو القاسم الشارف قزيمة

9

) (LIBفايز
2:13.30 min

54

أبو القاسم الشارف قزيمة

عبد الرحيم ابوالقاسم
قزيمة

2nd
محمد مصطفى فرندح

11

) (LIBالمغوار

54

ايوب امجيد الصيد

عامر عادل أبو حاللة

3rd
عبد الرحيم الطيب نصرات

6

) (LIBثابت

54

خالد محمد دخيل

ن
عل أبوالقاسم
حسي ي

4th
ربيع الطيف االجنف

7

غال
)(LIBعزيز و ي

54

ربيع الطيف االجنف

الصادق عثمان حفيظة

5th
ابوبكر علي العماري

2

) (LIBتعاون

52

عل عبد السالم احمودة
ي

العرب
خالد بن ن ي
حرشاب
ي

6th
ابراهيم الطاهر الذيب

3

) (LIBراية النرص

52

خالد محمد دخيل

عل ابوالقاسم
حسن ي

7th
حمزة رمضان الحضيري

1

ن
برلي
)(LIB

52

مسعود المختار ابوحالله

بهاء الدين يوسف
سعد

8th
سالم ميالد اسويسى

4

) (LIBدار السالم

52

محمد الهمال القفر

عادل محمد كريم

9th
عبد العظيم ابولعيد نصر

5

) (LIBزاجر

54

عبد العظيم ابولعيد نرص

ن
المعيوف
رمضان عادل
ي

10th
عبدالستار عمران الرطب

13

) (LIBزفيا دروبر

52

عل محمد القيادي
ي

السالم
امجد ابراهيم
ي

11th
مراد ميلود ابو حاللة

10

) (LIBالمتألق

54

مسعود المختار ابوحالله

محمد ادم حناري

NFR
محمد عمر كحيل

12

) (LIBغياث

54

أحمد مفتاح العماري

خالد مفتاح العلوص

NFR
كمال جمعة الجربوعي

15

) (LIBدرنة

52

الجربوع
كمال جمعة
ي

الكماش
أسامة صالح
ي

SCRATCH
احمد صالح بن صالح

14

) (LIBاألمازون

54

ابراهيم محمد االسىط

عالء احمد قمام

SCRATCH
اسطبالت األمير

8

) (LIBلهيب

54

ربيع ميلود أبوزيد

فتح مغواري
الياس
ي

اسم المالك

