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مزاد الخيول الخامس للخيول المهجنة االصيلة
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مالحظات Notes

The 5th National Mixed Thoroughbred Sale for Alshaab Stud in Libya Sat. 17th March 2012

كلمة ترحيب ملزاد الخيول
الخامس 2012

يف البداية نشكر الله و نحمده الذي نرصنا من عنده ونرتحم عىل شهدائنا
ونسأل الله ان يعجل بالشفاء للجرحى ونرجو ان ينرصنا الله يف ارساء دولة القانون
والعدل ونأمل من الجميع العمل يد بيد يف كل املجاالت للنهوض وازدهار ورخاء
الدولة .
هذا املزاد الخامس جاء يف نفس الهدف وهو اثبات للجميع بأننا قادرين للعمل
والنهوض من جديد رغم كل الظروف.
نرحب بكم يف املزاد الخامس بشكلة الجديد الذى حرص هذة املرة عىل تقديم
النوعية الراقية من الخيول فعل سبيل املثال يحتوي هذا املزاد عىل افراس توليد
مصنفة جروب  2و جروب  3و مهور يف عمر السنة من امهات مصنفة جروب 2
وجروب  3و من اباء جروب ( 1ابطال السباقات الكالسكية يف اعرق مضامري اوروبا
مثل الديريب االنجليزي و االيرلندي و 2000جنيز االنجليزي والكنج جورج)
نتمنى للجميع االستمتاع بالنوعية الخيول وحظ وافر باملزاد.
والسالم عليكم و رحمة الله و بركاته
الدكتور /عامد الدين محمد الشعاب
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Welcome to The 5th National Mixed
Thoroughbred Sale 2012 in Libya

W

hen you visit Al shaab stud we guarantee
you a warm welcome and a catalogue full of
quality racehorses. The Al shaab stud team are at your
service so do not hesitate to contact us if we can be of
assistance.

Dr.Amad Alshaab
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مزاد اخليول اخلامس
السطبالت الشعاب للخيول املهجنة االصيلة ملوسم 2012

بعد النجاح مزاد الخيول االول والثاين والثالث ورغبة من اسطبالت الشعاب يف وضع القاعدة الصحيحة لبيع الخيول يأىت مزاد الخيول الرابع بشكله الجديد والعاملي
وبالتشديد يف نوعية الخيول املعروضة دون الكمية حيث نقدم أفضل سالالت خيول الثوربريد يف العامل امام كل مريب يرغب يف الدخول اىل العاملية
ندعو كل مالك و مريب و املهتمني بالخيول للحضور املزاد الذي سوف يقام يوم السبت املوافق  17/03/2012الساعة الثالثة مسا ًء.
كيفية احلصول على الكتالوج:
ميكن الحصول عىل الكتالوج املزاد باالتصال املبارش باسطبالت الشعاب أو االتصال مبدير املزاد األخ /رضوان نقال رقم  0912124113 /أو من املوقع االكرتوين لالسطبل
www.alshaabstud.com
شروط الدخول يف املزاد:
الدعوة عامة للحضور الذين يردون املشاهدة دون املزايدة اما بالنسبة للمربني الذين يريدون املزايدة تكون وفق الرشوط الالتية
1 .1من حيق له الدخول باملزاد

يحق لكل مريب أو املالك بالدخول إىل املزاد وفق الرشوط اآلتية-:
 .أدفع مبلغ و قدره  2000دينار كضامن لدخول باملزاد و هذا املبلغ مسرتد فور نهاية املزاد يف حالة عدم ارساء املزاد اما يف حالة إرساء املزاد فيعترب هذا املبلغ جزء من أجاميل
املبلغ الذي ارساء علية املزاد و ال يرد مبلغ الضامن يف حالة تخيل املزايد عن االلتزام بباقي املبلغ يف مده أقصاها  4أيام من نهاية املزاد.
 .ب يفتح باب تسجيل الدخول و دفع مبلغ الضامن ابتدا ًء من  10/3/2012و حتى الساعة الثالثة ظهر يوم املزاد . 17/03/ 2012

2 .2كيفية إجراء املزاد

•جميع خيول املزاد يرصف لها رقم.
•كام ترصف لوحة املزاد إيل كل مزايد بعد دفعة قيمة الضامن.
•يبداء املزاد بدخول أول جواد بر قمة تم تعطى كل املعلومات (اسمه-عمره-نسبة-سجل سباقاته )
•يبداء املزاد بسعر استفتاح املزاد و هو  5000دينار لجميع الخيول املشاركة يف املزاد.
•يبداء الشخص الذي يريد املزايدة برفع لوحة املزاد و تكون قيمة الزيادة بـ  500دينار اىل ان يريس املزاد يف حالة االستمرار يف املزايدة ايل مبلغ  10.000دينار يعني رفع
لوحة املزاد زيادة و قدرها  1000دينار يف حالة االستمرار يف املزايدة اىل قيمة  50,000دينار يعني رفع لوحة املزاد زيادة وقدرها  5,000دينار .
•عند ارساء املزاد يتم التوقيع عىل ورقة ارساء املزاد من قبل الشخص املزايد.
•عند نزول مطرقة املزاد يعني ارساء املزاد و ال يجوز اعادته و هذا يعني وصول السعر إىل اعىل سعر.
•يدفع باقي املبلغ فور نهاية املزاد إيل مدة اقصاها  4ايام.
•ميكن نقل الخيول فور نهاية املزاد بعد استكامل دفع املبلغ الذى ارساء عليه
•اما بالنسبة للمهور الرضيعة تسلم بعد نهاية شهر من نهاية املزاد بعد دفع املبلغ بالكامل ( عندها يصبح عمر املهور ثالثة اشهر و نصف )
•يف حالة عدم وصول الخيول الدىن سعر مقرتح للبيع من قبل اإلسطبل تسحب لصالح االسطبل املالك.
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2012 Thoroughbred Nationa Mixed Sale for
Alshaab Stud in Libya
After the success of the first second and third
sale of horses and stables in the desire to lay the
groundwork for the sale of the right horse auction
horse come forth sale in its new global emphasis on
the quality of horses presented without quanti- tative
terms we offer the best strains of horses in the world
thoroughbred to all farmers wishing to enter the global
We call on all owners and breeders interested in horses
and to attend the sale, which will be held on Saturday,
17/03/2012 at four in the evening.
How to access the catalog:
Can be obtained on-line sale catalog www.alshaabstud.
com or contact the Director of the auction Mr. / Rudwan
Mobile / 0912124113
Entry conditions in the auction:
Are invited to attend who enter without viewing the
auction either for educators who want to be in accordance
with the tender conditions
1- Who has the right to enter the sale
Any breeders or owners to enter the sale, according to the
following conditions:
A. payment and a guarantee of $ 2000 dinars to enter the
auction and the amount recovered as soon as the end
of the auction in the absence of the establishment of
the sale in the case of the establishment of the sale,
this amount is considered part of the total amount to
establish the bidder and the amount of security is not
in the case of abandonment of commitment to Bidder
the remaining amount in a maximum of 4 days of end
of auction.
B. open for login and payment of the amount of securi
starting from 10/03/2012 until three o’clock on the
afternoon of the sale, 17/03/2012

2- How to conduct the auction
• All horses have spent lot.
• The conduct of the sale to a bidder after each boost the
value of the collateral.
• start first horse to enter the auction’s summit has been
given all the information (name - age - the proportion
of - does the Register)
• start The Minimum Selling Price at the auction and the
auction is 5000 dinars for all horses participating in the
auction.
• start outbid the person who wants to lift the panel and
the auction dinars. Increase the value of 500 dinars to
lay the auction in the case of persistent bidding to the
amount of 10,000 dinars mean a lifting of the auction,
and an increase of 1000 dinars to lay the auction in
the case of persistent bidding to the amount of 50,000
dinars mean a lifting of the auction, and an increase of
5,000 dinars .
• When establishing the sale will be signed on the paper
and lay the auction by the person Bidder.
• When the auction hammer fall mean the establishment
of the auction and may not be returned and this means
that the arrival rate to the highest price. - Pay the
balance immediately after the end of the auction to a
maximum of 4 days.
• Horses can be transferred immediately after the end
of the auction after the completion of payment of the
amount by which the establishment of
• For the modern equivalent of the baby after the end
of the month of receipt of the end of the auction, after
payment of the full amount (then become the age of
the dowry of three and a half months)
• In the case of the non-arrival of the horses to the lowest
price proposal for the sale by the stable withdraw in
favor of a stable owner.
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رقمLot/

رقم مكان االسطبلStable/

االسم

)Feather Game(GB

1

G7

)Yavari (IRE

2

G 14

)So Glom So Hip (IRE

3

F3

الفرس تيوننج

)Tunning (IRE

4

A3

الفرس امونا

)Emouna (GB

5

A7

الفرس ريفر نوير

)River Noire (IRE

6

A4

الفرس دير سكني

)Deerskin (USA

7

A6

)Lady Mantugue (USA

8

D1

)Its twilight Time (GB

9

F4

)Inaaq (GB

10

A1

)Post Far (BRA

11

G 10

املهر سلطان

)Soltan (LY

12

H3

املهر محبوبة

)Mahboba (LY

13

C2

)Mwaqf (LY

14

C6

)Opera Aida (LY

15

C3

املهر مهذب

)Mohadab (LY

16

C5

املهر متاسك

)Tmask (LY

17

D5

املهربالغة

)Surfeit (LY

18

D3

املهر غزل

)Gazl (LY

19

D6

املهر سادن

)Sadn (LY

20

C4

)Libyawi (LY

21

C3

املهر تشريفات

)Tashrerefat (LY

22

D5

الفرس هالينج جال

)Haling Gal (GB

23

E4

الفرس جراس أفوص

)Grace a Vous (IRE

24

G5

الفرس سكاي فاليت

)Sky Flight (GB

25

A4

)Crystal (IRE

26

A2

الفرس فيتشير جامي
الفرس يافاري
الفرس سوجلوم سوهب

الفرس لدي مونتيجو
الفرس اتس تويليت تامي
املهر عناق
املهر بوست فار

املهر مواقف
املهر اوبراعايدة

املهرليبياوي

الفرس كرستال

Name
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االسم
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رقمLot/

رقم مكان االسطبلStable/

)Feather Game (GB

27

A2

)Yavari (IRE

28

G3

)So Glom So Hip (IRE

29

H5

الفرس تيوننج

)Tunning (IRE

30

G1

الفرس امونا

)Emouna (GB

31

F1

الفرس ريفر نوير

)River Noire (IRE

32

F2

الفرس دير سكني

)Deerskin (USA

33

F5

الفرس لدي مونتيجو ...

)Lady Mantugue (USA

34

C1

الفرس اتس تويليت تامي

)Its twilight Time (GB

35

H4

)Inaaq (GB

36

H6

الفرس فيتشير جامي
الفرس يافاري
الفرس سوجلوم سوهب

املهر عناق

Name

رقم االسطبل :هو رقم يوضح مكان تواجد اجلواد داخل االسطبالت لكي يتمكن املزايد من رؤية اخليول قبل املزاد والتعرف عليها
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فرس توليد حازر

رقم اإلسطبل Stable G7

رقم Lot 1

الفحل هرناندو اب الفرس

فيتشر جايم Feather Game

فرس حمراء بريطانية المولد من مواليد .2004
حارز من الفحل فيريشول ,Virtualالموعد المتوقع للوالدة .2012 /04/04
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

 Virtualابن الفحل بوفيتال يتم تجويد الفحل بـ  4.000جنية إسترليني.
فحل مصنف  Gr1بطل في مسافة الميل .ارتفاعه  m1.67أحمر.
معلومات عن أب الفرس فيتشر جايم

من نسل الفحل هرناندو سعر لقحته خاصة,فحل جروب ون ابنائة رابحين
 6مرات جروب ون ،وهو أب لعدد  2من الخيول رابحة الديربي وواحد رابح
االوكس.
صورة للفحل املجود Virtual
(b. Pivotal - Virtuous by Exit 2005
To Nowhere) The Group 1 Miler
winning son of Pivotal 2012 Fee:
£4,000 (1st Oct LF Free Return
Terms) DOB: 2005, Colour: Bay,
)Height: 16.2 hh (1.67m

Virtual
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معلومات عن األم األولي ((Dancing Feather 1st Dam

لها إنتاج بيع بسعر  210.000دوالر في مزاد كني
الند الفرس  Wagtailواج تيل  ،والمهر Carniola
بيع في عمر السنة  160.000دوالر.
معلومات عن األم الثانية (English Spring) 2nd Dam

سبع مرات رابحة ومصنفه  Gr2وهي فرس رائعة
أنجبت  ، 13المهر منهم  9رابحين بتصنيف Gr1
.Gr2 ، Gr3

9

10
فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable G14

رقم Lot 2

يافاري Yavari

فرس حمراء ايرلندية المولد من مواليد .1999
حارز من الفحل  Brut Forceبتاريخ .2012 /02 /06
المالك الحالي  /إسطبالت الشعاب.
معلومات عن اب الفرس  Alzaoالزاو :

من فحول الكول مور  Cool Moreالبالغ من العمر  32سنة ،
أنتج أكثر من  100جواد  Gr1وأشهرها الفحل مراحل Marahel
الذي جمع أكثر من مليون دوالر والفحل الزاو ابن الفحل الرهيب
ليفارد.
سجل سباقات الفرس :

الفرس يافاري رابحة  2سباقات عند عمر  4سنوات  ،مجموع
جوائزها  8.349جنيه استرليني وكان فوزها أول في  9خيول وأول
في  16جواد.
الفرس  Yavariبيعت في مزاد الجوفس  Gofsسنة  2000بمبلغ

 300.000باوند ايرلندي أي ما يعادل  600.000دوالر .كما بيعت
أختها بمبلغ  165.000وهي من نسل الفحل .Green Desert
والفرس  Yavariأخت غير شقيقة للفحل تاجوالء  Tagulaوهو فحل
 Gr1في عمر السنتين.وتميز الفحل تاجوال بإنتاج عالي التصنيف حيث
أنتج الفحل  Conford Cliffsوهو جواد فائز بأربعة سباقات  Gr1من
أفضلها سباق  2000جنز االيرلندي وسباق الكويف اني .Gr1
انتاج الفرس يافاري Yavari

• Timaios 2004مهر من نسل  Selkirkوهو رابح  2سباقات
جمع أكثر من  19.836باوند
• 2005مهرة من الفحل هوك ونبح.
• 2006مهرة من الدكتور فونج رابحة سباقاً وأسمها Spring
 Adrentureوهي بيعت في عمر السنة بـ  27.000دوالر.
• 2008مهر من تايجرهل .Tiger Hill
• 2009مهر من دوتش ارت Dutch Art
• 2011مهر من نسل الفحل  Sixties Iconوهى إنتاج محلي
مولودة في إسطبالت الشعاب أسمها غزل.
معلومات عن األم األولي 1st Dam

وهي  Twin Islandتوين أيالند وهي أنتجت  12املهر منهم  6رابحني ومن أبرزهم
الفحل تاجوالء .Tagula
معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

وهي  ، Jolly Widowوهي أنتجت  Da Hossداهوسز بطل الربيدرز كب  Gr1مرتني.
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable F3

رقم Lot 3

سوجالم سوهب So Glam So Hip

فرس حمراء أيرلندية المولد من مواليد .2003
فرس حارز من الفحل بروت فورص  ، Brut Forceالموعد
المتوقع لوالدة .2012 /4/ 26
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

معلومات حول أب الفرس الفحل سبكرتوم :

ويطلق عليه الفحل الناري وينحدر من نسل الفحل رامبو كوست
تصنيف سبكتروم  Gr1فائز سباق  2000جنز االيرلندي وسباق
بطولة نيوماركت ، Gr1أنتج خيول وفحول ذات تصنيف عالي مثل
الفحل جوالن  Golanالفائز سباق  2000جنز االنجليزي.سبكتروم
عمره أكثر من  20سنة وهو فحل موجود في جنوب أفريقيا في
الوقت الحالي.

سجل سباقات الفرس سوجالم سوهب

جرت يف عمر السنتني دون نتائج  ،وهي أم لخمسة مهور.
مهرة أسمها  Picturesمن نسل الفحل  Le View Dei Coloriوبيعت
وهي عمرها سنتني مببلغ  48.000دوالر يف سنة  ، 2009ولها مهر من نفس الفحل
بيع يف عمر السنتني بسعر  70.000دوالر يف سنة  ، 2010ولها مهر إنتاج محيل مولد
يف إسطبالت الشعاب من نسل انتخاب .Intikhab
معلومات عن األم األولي 1st Dam

وذابراير  With A prayerوهي من نسل الفحل سرياليون .Caerleon

معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

لف فور بوتري .Love For Poetrryرابحة  3مرات وأنتجت أربعة أبناء رابحني من
تصنيف .Black Typ
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable A3

رقم Lot 4

تيوننج Tuning

فرس شقراء من مواليد  1995مصنفة .Gr2
المالك السابق األمير خالد العبداهلل من إسطبالت جود مونت.
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

			
الفرس تيوننج حارز من الفحل انديو جليوريوزو  Gr1بطل األرجنتين.
الموعد المتوقع للوالدة .2012 /04 /09
الفرس تيوننج  Tuningأبنت الفحل رانبو كوست  ، Rainbar Questوهو من أفضل اآلباء ألفراس التوليد.
سجل سباقات الفرس : Tuning

فائزة بعدد  2سباقات بالمركز األول و 4مرات مركز ثاني.
مجموع جوائز الفرس  126.700جنية إسترليني  ،فائزة بالترتيب األول في تصنيف  Class 2مع أكثر من  21جواد معها بالشوط.وكانت
المسافة  2800متر في زمن  2دقيقة و  51ثانية و  89من المائة الثانية أي بزمن سريع عن العادة بحوالي  3ثواني و 91من المائة الثانية.
وحلت بالمركز الثاني في شوط بركس دي برومي  Prix De Pomoneالمصنف  Gr2لمسافة  2800متر.
إنتاج الفرس:

أنتجت مهر بيع بسعر  300.000دوالر من نسل الزاو  Alzaoوالذي فاز بالترتيب الثاني  Gr2ولها مهرة أسمها  ProtoTypeبيعت في
المزاد بسعر  50.000يورو .كما وأنتجت الفرس مهرة من الفحل سادلرويلز  Sadlers’s Wellsبيعت بسعر  80.000دوالر.
ولها مهر من الفحل  Galileoبيع بسعر  60.000دوالر.
الفرس تيوننج  Tuningولدت مهرة من الفحل  Gr1الفحل لاير لنك ( Rail Linkإنتاج محلي مولودة بإسطبالت الشعاب)  ،عمرها سنة.
ولها مهر من الفحل دانسيلي  Dansiliتحت التدريب في بريطانيا.
تصنيف إنتاج الفرس  Tuningعالي جدا من  Gr2ولها أربعة من أبناؤها رابحين.
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable A7

رقم Lot 5

أمونا Emouna

فرس شقراء بريطانية المولد من مواليد .2002
الفرس حارز من الفحل ,Cockney Rebelالموعد المتوقع للوالدة
 18مارس .2012
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

الفحل كوكني ربلز  Cockney Rebelمصنف  Gr1وهو فائز
بسباق الـ  2000جنز االنجليزي و  2000جنز االيرلندي
يباع إنتاج هذا الفحل بأعلي سعر  160.000بمتوسط 60.000
دوالر.
سعر لقحته  40.000باوند.
سجل سباقات الفرس رابحة بالترتيب األول في سباق فرنسا وحلت
بالمركز الرابع في سباق .Prix de la Hamonerieبيعت الفرس أمونا
 50.000دوالر في عمر السنة.
إنتاج الفرس  4مهور ومن إنتاجها المهر من نسل الفحل Piccolo
بيكولو بيع في  31أغسطس  2011بسعر  36.000دوالر.وكما لها مهرة
من نسل الفحل كيالكي.
معلومات عن األم األولي 1st Dam

 Red Rabbitرد رابت لها  6أبناء رابحين من مجموع 8
يباع إنتاج هذا الفحل بأعلي سعر  160.000بمتوسط  60.000دوالر.
معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

 Turbanتوربان رابحة عدد  2سباقات ولها  13مهر منهم  8رابحين
جروب .Gr3

The 5th National Mixed Thoroughbred Sale for Alshaab Stud in Libya Sat. 17th March 2012
معلومات عن األم الثالثة 3rd Dam

كوكادي  Cockadeلها إنتاج متميز جداً ومن أبناؤها المهر
 Old Vicبطل أوروبا ورابح الداربي االيرلندي.
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فرس توليد حارز مع مهر

رقم اإلسطبل Stable A4

رقم Lot 6

ريفر نويري Riviere Noire

فرس حمراء من نسل الفحل الرهيب سادلرويلز .Satler's Wells
أيرلندية المولد من مواليد  1999مع مهر أحمر من مواليد /02 /20
 2012من الفحل خاليف  Kheleyfوتم اعادة التجويد من الفحل رايز
أجراند.
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

وهي أخت للجواد قالندي بورني  Glyndeburneوهو ابن الفحل
سادلرويلز وهو بيع في عمر  8أشهر بسعر  520.000دوالر  ،وهو
فائز في سباق الداربي االيرلندي بالترتيب الثاني وأول في سباق Gr3
 Gallinule Stakesوجمع حوالي  199.482جنية أسترليني ،وكما
إو�ن الفرس ريفر نويري  Riviere Noireبيعت بسعر 170.000
دوالر في عمر  8أشهر.
إو�نتاج الفرس  :لها  7أبناء منهم  2رابحين.

The 5th National Mixed Thoroughbred Sale for Alshaab Stud in Libya Sat. 17th March 2012
معلومات عن األم األولي 1st Dam

 Tkaven Only Knowsأغلب أبناء األم الثانية
تباع بأسعار غالية جدا من مبيعات الفرس مهر
من نسل الفحل مونتيجيو  Montjeuبيع بسعر
 200.000يورو والمهرة  Aleyandraبيعت
بسعر  260.000دوالر والمهر  Hitaafهيتاف
من نسل الفحل منتجيو  Montjeuبيع بسعر
 360.000دوالر.
معلومات عن املهر املولود :

تاريخ الميالد  ، 2012 /02 /20وهو من نسل
الفحل خاليف  Kheleyfوهو من فحول إسطبالت
الدارلي التي تعود ملكيتها لشيخها محمد بن راشد
آل مكتوم,خاليف فحل من نسل الفحل جرين
ديزرت مصنف كسجل سباقات  Gr3ومصنف
كفحل إنتاج خيول .Gr1
خاليف  Kheleyfتباع أبناؤه بسعر 440.000
دوالر في عمر السنة وبمتوسط سعر 80.000
دوالر.
تبلغ سعر تجويده الفحل  4.000دوالر.ويرجع قوة
توريث هذا الفحل من دماء الفحل جرين ديزرت
من األب والفحل مستربروسبكتور من ناحية األم.
الفرس تم تجويد عليها من الفحل  Gr3الفحل
رايزاجراند وهو نفس التصنيف الفحل المجود في
السابق.
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فرس توليد حارز مع مهر

رقم اإلسطبل Stable A6

رقم Lot 7

ديرسكن Deerskin

فرس شقراء من مواليد  2000معها مهر أشقر.
من نسل الفحل  Mount Nelsonمونت نيلسون من مواليد / 02/ 20
.2012
تم إعادة التجويد عليها من الفحل االسترالي .Back draft
 2012 /02 /29الحمل – أرجو مراجعة اإلسطبل
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

صورة الفحل Mount Nelson
مونت نيلسون فحل  – Gr1سعر لقحته  6000باوند – ابن الفحل روك
اف جبارولتر .Rock Of Gibraltar
فائز مونت نيلسون بسباق الـ  Gr1في عمر السنتين وفي عمر 4
سنوات  Gr1أيكلبس .Coral Eclipse

الفرس ديرسكن  Deerskinلم تربح وهي أخت شقيقة للفرس
.Pikestaff
معلومات عن األم األولي 1st Dam

 Navareneنافارين فرس لها  5أبناء رابحين من  11المهر
ومن أبرزهم المهرة سيرين فيو  Serene Viewوالمهر ترنكويل
تايفد الفائز بتصنيف .Gr3
معلومات حول األم الثانية 2nd Dam

نبلي فولي  Nimble Follyوهي أم قوية جداً أنتجت خيول قوية
بتصنيف  Gr1بالرغم من أنها لم تدخل السباقات.
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افرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable D1

رقم Lot 8

لدي منتاجيو Lady Montague

فرس حمراء أمريكية المولد والنسب من مواليد .2006
حارز من الفحل االرجنتيني أنديو جليروزو  Gr1الموعد المتوقع
للوالدة
 2012 /04 /05وتعتبر أول والدة لها.
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.
سجل سباقات الفرس:

 5مرات جرت ولها انتصار واحد.
حلت في المركز األول مع خمسة عشر جواد في الشوط وجمعت
أكثر من .4.885
نسب الفرس لدي منتاجيو هي أبنت الفحل مداليا دورو Medaglia
.D’oro

بيعت الفرس في مزاد الخيول في والية كنيالند بسعر  70.000دوالر
وكان في شهر يناير  ،وفي نفس السنة في مزاد الخيول في أكتوبر
في بريطانيا  ،بيعت بسعر  100.000دوالر.
وتبلغ سعر لقحته الفحل مداليا دورو  Medalia Doroحوالي
 100.000دوالر لسنة .2012-02-09

معلومات عن األم األولي 1st Dam

 In Reverenceرابحة  3سباقات وجمعت أكثر من 60.000
دوالر جوائز وهي أم  8مهور منهم  5مهور رابحة.
معلومات عن األم الثانية والثالثة 2nd & 3rd Dam

جميعهم أنتجوا خيول تصنيف .Gr3
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable F4

رقم Lot 9

أتس تويليت تايم Its Twilight Time

فرس حمراء بريطانية المولد مولودة في .2003
حارز من الفحل األرجنتيني انديوجليروزو بطل األرجنتين في عمر
 3سنوات , Gr1الموعد المتوقع للوالدة .2012 /04 /28
املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.

من نسل الفحل رويال أبلواج  Royal Applauseوالذي تبلغ سعر
لقحته  9000جنيه استرليني وهو متخصص في مسافة 1000
متر وحتى  2000متر  ،وهو بطل اآلباء في بريطانيا لخيول عمر
السنتين.
معلومات عن األم األولي 1st Dam

ماينلي صنست  Mainily Sunsetوهي أم لـ  12مهر  6رابحين
معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

ماينلي دراي  Mainily Dryلها  14المهر منهم  9رابحين بتصنيف
عالي Gr2
إنتاج الفرس

أنتجت  4مهور في بريطانيا ومهر من نسل الفحل Sleeping
 Indianإنتاج محلي.
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فرس توليد حارز مع مهر رقم اإلسطبل StableA1رقم Lot 10
عناق Inaaq

فرس شقراء بريطانية المولد من مواليد .1997
حارز من الفحل  Gr3رايزاجراند – الموعد المتوقع 17
.2013 /01/
لها مهر أحمر من الفحل األرجنتيني أنديو جليروزو Gr1
مواليد .2012 /02/ 09

معلومات حول أب الفرس

الفحل لم تري  Lamm Tarraبطل الديربي االنجليزي وهو ابن
الفحل نجانسكي  Nijinskyوالفائز سباق الكنج جورج وسباق األرك
.Arc

املالك احلالي  /إسطبالت الشعاب.
سجل سباقات الفرس

•جرت الفرس  3سباقات فقط.
•السباق األول  :في نيوماركت ميديان ستكس Maiden
 Stakesوحلت أول مع  9خيول مشاركة.
•السباق الثاني  :حلت رابع في  11جود مشارك وهو ذو
تصنيف عالي .Gr2
•السباق الثالث حلت ثالث في  15الجواد مشارك وهو
تصنيف .)Gr3(Class 1
الحظ جميع المشاركات ذات تصنيف
إنتاج الفرس

مبيعات اإلنتاج أعلي سعر  46.000دوالر وسعر 22.000
دوالر
أنتجت مهر من الفحل كنج بست  Kings Bestرابح أربعة
مرات وجمع  16.633باوند ولها إنتاج في التدريب في
بريطانيا مهر من حافظ  2008ومن دالخاني Dalakhani
 2009ولها مهرة أسمها أوبر من الفحل أتواريزد وهي إنتاج
محلي راجع صفحة المزاد رقم (. .)32

والفرس عناق هي أخت الفحل المشهور المتوكل Almutawakel
وهو بطل سباق دبي  Gr1وبطل البريكس  .Gr1وهي أخت الجولد
المستنصر وهي أخت للفرس الموكلة التي حلت ثاني في سباق
 1000جنز Gr1
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معلومات عن األم األولي 1st Dam

الفصله  Elfaslahوهي أم  13المهر فيهم 12
ربحين من بينهم تصنيف عالي بين  Gr1و.Gr2
معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

فاير أوف دافروز  Fair of the furzeوهي بطلة
الكأس الذهبي تصنيف  Gr2وأنتجت خيول Gr1
مثل وايت مازل .White Muzzle
معلومات عن األم الثالثة أوتوكرنك

 Autocraticرابحة سباق ولها سبعة أبناء رابحين
من بينهم تصنيف عالي Gr1
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فرس توليد حازر

رقم اإلسطبل Stable G10

رقم Lot 11

فاربوست Far Post

فرس حمراء من مواليد ابريل  1998امريكية المولد حارز من الفحل االسترالي باك درافت التاريخ المتوقع للوالدة 2012 /12/ 07
املالك احلالي /رمضان الضاوي املرغين
سجل سباقات الفرس:

الفرس فاربوست حلت بالمركز االول مرتين عند عمر  4سنوات جمعت أكثر من  80.000دوالر
انتاج الفرس:

انتجت خيول ربحت :
 2005مهرة من نسل كيالكي لها مركز متقدم اسمها  Moonlight Angelبيعت في عمر السنة بسعر  72.000دوالر
 2006مهرة من نسل كيالكي بالي دات فائزة بالمركز االول بيعت في عمر السنة بسعر  22.000دوالر
أفضل مبيعاتها مهر من نسل الفحل دواتش ارت  Dutch Artاسمه بانكسي بيعت بسعر  40.000دوالر
في سنة  2010وسنة  2011جهضت الفرس .
معلومات حول أب الفرس

الفرس فاربوست من نسل الفحل دن سيف بالي  Defensive Playمن إسطبالت خالد عبد اهلل جود مونت وهو لم يخسر ابدا جميع السباقات
التي شارك فيها ربح مصنف جراد ون  Grad 1وربح في الجروب 3
معلومات عن ام الفرس األوىل 1st Dam

سيكرت انجل(	)Secret angel
وحل بالمركز الثالث في الجروب .3

فرس ربحت في امريكا جمعت  42.000دوالر وأنتجت الجواد اتس مونستر المصنف بالك تايب

معلومات عن ام الفرس الثانية 2nd Dam

الفرس العظيمة اكس سيكرت  Acks Secretربحت اكثر من  12مرة بالمركز االول تصنيف عن غير العادة جروب ون وجروب تو وجروب
تري جمعت أكثر
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مهر يف عمر السنتني (جاهز للتدريب)

رقم اإلسطبل Stable H3

رقم Lot 12

سلطان Soltan

مهر أحمر جاهز للتدريب
املالك احلالي /أمحد االمني

مهر أحمر جاهز للتدريب مولد محليا من مواليد  7مارس 2010
معلومات حول أب الفرس

الفحل بيرون  Byronوهو من نسل الفحل جرين دزرت  Green Desertسعر لقحته
 8.500يورو قبل ان تصبح لسـ2012ـنة  2500يورو .يعتبر بيرون درجة عالية في
السرعة من 1200م وحتى  1400متر له  3انتصارات ذات تصنيف جروب.2
معلومات عن األم األولي 1st Dam

وأمه الفرس رادس دوتر  Rads Daughterقوية ذات تصنيف عالي حلت بالمركز
االول أكثر من خمس مرات والمركز الثاني مرة والمركز الثالث مرتين جمعت حوالي
 150.000دوالر جوائز .وهي من نسل الفحل روبي لينو ومن اقوي سباقاتها سباق
الهاندي كاب المصنف  Class2وحلت ثاني في سباق فيلي ستكس الجروب 3
()Class1
افضل مبيعات الفرس مهرة في عمر السنة من نسل الفحل رويال ابلوج بسعر
 200.000دوالر
ومهرة في عمر السنة من نسل الفحل اوسيس دريم  Oasis Dreamبيع بسعر
 140.000دوالر
نتائج سباقات أبناء الفرس رادس دوتر لها مهور رابحة من نسل رويال ابلوج والمسفة
التي ربحت فيها  1800متر وكان الفوز بفارق مع  14جواد مشارك في نفس الشوط.
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Soltan (LIB) 07/03/2010 Bay colt

GAY GALLANTA (USA)
ch. 1992

BYRON (GB) b. 2001

GREEN DESERT (USA)
b. 1983

NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC]
DANZIG (USA) b. 1977 [IC]
PAS DE NOM (USA) dkb/br. 1968

FOREIGN COURIER (USA) b.
1979

SIR IVOR (USA) b. 1965 [IC]
COURTLY DEE (USA)* dkb/br. 1968
MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC]

WOODMAN (USA) ch. 1983
PLAYMATE (USA) ch. 1975
NUREYEV (USA) b. 1977 [C]
GALLANTA (FR) ch. 1982
GAY MISSILE (USA) b. 1967

DRAMA SCHOOL (GB)
br. 1981

RADAS DAUGHTER 1996

ROBELLINO (USA) b.
1978

HAIL TO REASON (USA) br. 1958 [C]
ROBERTO (USA) b. 1969 [C]
BRAMALEA (USA)* b. 1959
PRONTO (ARG) b. 1958
ISOBELLINE (USA) b. 1971
ISOBELLA (USA) ch. 1963

YOUNG GENERATION (IRE) b.
1976

BALIDAR (GB) br. 1966
BRIG ODOON (IRE) ch. 1967
BUSTED (GB) b. 1963 [S]

CURTAINS (GB) b. 1972
LAST CALL (GB) b. 1964

30
2nd Dam معلومات عن األم الثانية

.لم تدخل سباق وهي أم لخمسة مهور اربعة منهم رابحين

3rd Dam معلومات عن األم الثالثة

. رابحين7  المهر منهم15  وهي فرس رابحة ولهاCharming Life
Mahbobaa (LIB) 06/04/2011 Bay Filly

SPRING FLIGHT (USA)
b. 1987

LUCKY STORY (USA) dkb/br. 2001

KRIS S (USA) dkb/br.
1977

ROBERTO (USA) b. 1969 [C]

HAIL TO REASON (USA) br.
1958 [C]
BRAMALEA (USA)* b. 1959

SHARP QUEEN (USA) b. 1965

PRINCEQUILLO (IRE) b. 1940
[IS]
BRIDGEWORK (USA) br. 1955

MISWAKI (USA) ch. 1978

COCO LA INVESTMENT (USA) dkb/
br. 1975

MR. PROSPECTOR (USA) b.
1970 [BC]
HOPESPRINGSETERNAL (USA) ch.
1971
COCO LA TERREUR (CAN)
b. 1968
GREAT INVESTMENT (USA) ch. 1968

BARBIZOU (FR) 1998

BARBEE (IRE) ch. 2006

NIGHT SHIFT (USA)
b. 1980

NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961
[BC]

NEARCTIC (CAN) br. 1954
NATALMA (USA)* b. 1957

CIBOULETTE (CAN) dkb/br. 1961
SELKIRK (USA) ch. 1988

CHOP CHOP (USA) b. 1940
WINDY ANSWER (CAN) b.
1955
SHARPEN UP (GB) ch. 1969
[BC]
ANNIE EDGE (IRE) ch. 1980

CHARMING LIFE (IRE) b. 1979

HABITAT (USA) b. 1966 [B]
FIGHTING (GB) b. 1968

Lot 13 رقم

Stable C2 مهور يف عمر السنة رقم اإلسطبل
Mahboba حمبوبة

 وهي إنتاج محلي من2011 /04/ 06 مهرة حمراء من مواليد
Lucky Story نسل الفحل لكي ستوري
.Lucky Story معلومات عن أب املهرة

 فائز سباق شامبيون ستكسGroup 2 فحل مضيف
 درجة أوليGroup 2  وله سباقchampagne Stakes
 وهو أخ شقيقVintage Stakes  فنتاج ستكسClass 1
 جنية3000  ويبلغ سعر لقحتهDr.Fong للفحل دكتور فونج
9  عن عمر2010 نفق الفحل لكي ستوري في سنة,إسترليني
.سنوات
1st Dam معلومات عن األم األولي

Night Shift المهرة محبوبة تنحدر من أم بنت نايت شفت
, وهي أول إنتاج لها2006  من مواليدBarbee الفرس باربي
ولها فوز بالترتيب األول في سباق ميديان فيلي ستكس
 بمضمار نيوكاسلMaiden Fillies Stakes – Class 4
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Sixties Icon الفحل سكستيزايكون

Lot 14 رقم

Stable C6 رقم اإلسطبل

)مهور يف عمر السنة (غضو
Mwaqf مواقف

.2011 /02/02 مهرة حمراء من مواليد
إنتاج محلي من نسل الفحل سكستيزايكون
. إسطبالت الشعاب/ املالك احلالي
معلومات عن أب املهرة
Mwaqf (LIB) 02/02/2011 Bay Filly

LOVE DIVINE (GB) b.
1997

SIXTIES ICON (GB) b. 2003

GALILEO (IRE) b.
1998

SADLERS WELLS
(USA) b. 1981 [CS]
URBAN SEA (USA)
ch. 1989

DIESIS (GB) ch. 1980

NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
FAIRY BRIDGE (USA) b. 1975
MISWAKI (USA) ch. 1978
ALLEGRETTA (GB)* ch. 1978
SHARPEN UP (GB) ch. 1969
[BC]
DOUBLY SURE (GB) b. 1971

LA SKY (IRE) b. 1988

LAW SOCIETY (USA) dkb/br.
1982
MARYINSKY (USA) ch. 1977

TWIN ISLAND
(IRE) ch. 1989

YAVARI (IRE) 1999

ALZAO (USA) b.
1980

LYPHARD (USA) b.
1969 [C]
LADY REBECCA
(GB) b. 1971
STANDAAN (FR) gr.
1976
JOLLY WIDOW
(IRE) ch. 1974

NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
GOOFED (USA) ch. 1960
SIR IVOR (USA) b. 1965 [IC]
POCAHONTAS (USA)* br. 1955
ZEDDAAN (GB) gr. 1965
CASTANIA (GER) b. 1969
BUSTED (GB) b. 1963 [S]
VEUVE JOYEUSE (GB) ch. 1967

4.500  والذي تبلغ لقحتهSixties Icon الفحل سكستيزايكون
Sixties Icon  والفحلGalileo  وهو ابن الفحل جاليليو، جنية إسترليني
يحمل أفضل شهادة نسب للفحول الموجوده في بريطانيا فهو ابن بطل
 الفرس لف دايفنOaks  وأمه بطله األوكسGalileo الداربي جاليليو
 سنوات لسنة3  الفحل سكستيز ايكن بطل أوروبا لعمرLove Divine
.2011 أبناؤه تصل إلي عمر السنة في.Gr1 2006
. دوالر14.000  دوالر وأقل سعر120.000 مبيعات الفحل أعلي سعر
1st Dam  يفاريyavari معلومات عن األم األولي

 بالكتالوج2 راجع الفرس رقم
Tagula  وهي أخت الفحلalzao الفرس يفاري هي بنت الفحل الزاو
.  سباقات2 والفرس يفاري رابحة,Gr 1 الفائز بسباق ال ـ
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مهور يف عمر السنة ( غضو ) رقم اإلسطبل Stable C1
أوبرا عايدة Opera Aida

رقمLot 15

مهرة حمراء مولدة محلياً بإسطبالت الشعاب تاريخ الوالدة /25/02
 . 2011من نسل الفحل الفائز بالديربي االنجليزي بفارق  5أطوال
من نسل الفحل الديربي مونيجيو .Montijeu
هو الفحل اتورايزد  Authhorizedبطل أوربا لعمر  3سنوات ذو
التصنيف العالي  Gr1وهو جمع أكثر من  1,286.653مليون جنيه
إسترليني.
الفحل اتورايزد انتج  43مهر ذو تصنيف .Gr1
وتبلغ سعر لقحته  20.000ألف دوالر ( 10.000جنيه إسترليني).

مبيعات الفحل اتورايزد Authorized

متوسط المبيعات  53.000يورو وأعلي سعر لمبيعاته 220.000
يورو.
أمها الفرس الرائعة ذات النسب العالي وسجل السباقات المتفوق
الفرس عناق ابنة الفحل لم ترى أخت الفحل المتوكل والمستنصر
والموكلة جميعهم خيول .Gr1، Gr3
الفرس عناق فائزة في التصنيف العالي كالس ون  Class1جروب
 .Gr2راجع الفرس عناق رقم  10بالكتالوج
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Opera Aida (LIB) 25/02/2011 Bay filly

FUNSIE (FR) blk.
1999

AUTHORIZED (IRE) b. 2004

MONTJEU (IRE) b. 1996

SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS]

NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC]
FAIRY BRIDGE (USA) b. 1975

FLORIPEDES (FR) b. 1985

SAUMAREZ (GB) dkb/br. 1987

TOP VILLE (IRE) b. 1976
TOUTE CY (FR) b. 1979
RAINBOW QUEST (USA) b. 1981 [CS]
FIESTA FUN (GB) br. 1978
LYPHARD (USA) b. 1969 [C]

VALLEE DANSANTE (USA) b. 1981

GREEN VALLEY (FR) dkb/br. 1967

ELFASLAH (IRE) b.
1988

INAAQ (GB) ch. 1997

LAMMTARRA (USA)
ch. 1992

NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC]
NIJINSKY (CAN) b. 1967 [CS]

SNOW BRIDE (USA) ch. 1986

FLAMING PAGE (CAN)* b. 1959
BLUSHING GROOM (FR) ch. 1974 [BC]
AWAASIF (CAN) b. 1979
DANZIG (USA) b. 1977 [IC]

GREEN DESERT (USA) b. 1983

FAIR OF THE FURZE (IRE) b. 1982

FOREIGN COURIER (USA) b. 1979
ELA-MANA-MOU (IRE) b. 1976 [P]
AUTOCRATIC (IRE) b. 1974

34

Mohadeb (LIB) 27/03/2011 Ch Colt
GREEN DESERT (USA)
b. 1983

BYRON (GB) b. 2001

DANZIG (USA) b. 1977
[IC]

FOREIGN COURIER
(USA) b. 1979

GAY GALLANTA (USA)
ch. 1992

WOODMAN (USA) ch.
1983

GALLANTA (FR) ch. 1982

NIGHT SHIFT (USA) b.
1980

DIE NACHT (GER) ch. 2003

NORTHERN DANCER
(CAN) b. 1961 [BC]

CIBOULETTE (CAN) dkb/
br. 1961

NORTHERN DANCER
(CAN) b. 1961 [BC]
PAS DE NOM (USA) dkb/
br. 1968
SIR IVOR (USA) b. 1965
[IC]
COURTLY DEE (USA)*
dkb/br. 1968
MR. PROSPECTOR (USA)
b. 1970 [BC]
PLAYMATE (USA) ch.
1975
NUREYEV (USA) b. 1977
[C]
GAY MISSILE (USA) b.
1967
NEARCTIC (CAN) br.
1954
NATALMA (USA)* b.
1957
CHOP CHOP (USA) b.
1940
WINDY ANSWER (CAN)
b. 1955

DABARA (IRE) b.
1990

TOP VILLE (IRE) b. 1976
SHARDARI (IRE) b. 1982

DELSY (FR) b. 1972

SHARMADA (FR) gr.
1978
ABDOS (FR) br. 1959
KELTY (FR) b. 1965

Lot 16  رقمC3 Stable مهور يف عمر السنة (غضو) رقم اإلسطبل
MOHADB مهذب

 وهو إنتاج محلي بإسطبالت27/03/ 2011 مهر أشقر مولود
الشعاب
. إسطبالت الشعاب/ املالك احلالي
معلومات عن أب املهر

 بيرون وهو فحل تصنيف جروبByron مهر من نسل الفحل
 يورو تعود2500 ) سعر لقحتهGr1 class 1 (1 ون كالس
الفحل بيرون فائز بثالثة سباقات.ملكية للشيخ محمد بن راشد
 وهو ابن الفحل جرين ديسرت وتميز في كلGr2 جميعهم
.سباقاته التي فاز بها بالسرعة
1st Dam معلومات عن األم األولي

Night Shift  وهي بنت الفحلDie Nacht وهي داي ناتش
الفرس داي ناتش فائزة, dabara نايت شيفت وأمها دبا ار
 دبا ار هي أخت الفحل،بسباق في ألمانيا وأم الفرس داي ناتش
.Darshaan المشهور درشان
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Tmask (LIB) 06/04/2011 Bay Filly

CRAFTY EXAMPLE
(USA)ch. 1987

INTIKHAB (USA)b. 1994

RED RANSOM (USA)b.
1987

ROBERTO (USA)b. 1969 [C]

HAIL TO REASON (USA)
br. 1958 [C]
BRAMALEA (USA)*b. 1959

ARABIA (USA)b. 1977

CRAFTY PROSPECTOR
(USA)ch. 1979

DAMASCUS (USA)b. 1964
[IC]
CHRISTMAS WIND
(CAN)b. 1967
MR. PROSPECTOR (USA)
b. 1970 [BC]
REAL CRAFTY LADY
(USA)ch. 1975
DANZIG (USA)b. 1977 [IC]

ZIENELLE (USA)b. 1983

WITH A PRAYER
(GB)1996

SO GLAM SO HIP (IRE)b. 2003

SPECTRUM (IRE)b. 1992

RAINBOW QUEST (USA)b.
1981 [CS]

PAST EXAMPLE (USA)
ch. 1976
BLUSHING GROOM (FR)
ch. 1974 [BC]
I WILL FOLLOW (USA)
b. 1975
IRISH RIVER (FR)ch. 1976

RIVER DANCER (IRE)b. 1983

CAERLEON (USA)b. 1980

LOVE FOR POETRY (IRE)ch.
1984

DANCING SHADOW
(IRE)
b. 1977
NIJINSKY (CAN)b. 1967
[CS]
FORESEER (USA)dkb/br.
1969
LORD GAYLE (USA)dkb/
br. 1965
SOVEREIGN LADY (FR)
b. 1975

Lot 17 رقم

Stable D5 )رقم اإلسطبل

مهور يف عمر السنة ( غضو
TMASK متاسك

.مهرة حمراء مولدة محلياً في إسطبالت الشعاب
.2011 /06/04 :تاريخ الوالدة
معلومات عن أب املهرة

.INTIKHAB المهرة تماسك من نسل الفحل انتخاب
 سعرRED RANSOM  من نسل الفحل ردرانسوم1994 وهو من مواليد
 فائز بسباق الكوين1  درجة2  يورو تصنيف الفحل جروب5.500 لقحته
Joul  وسباق جول ستكسGr3  وبسباق دايومر ستكسGr2 آني ستكس
 بالمركز األول وخمسة8 ومجموع انتصاراتهClass A  درجةStakes
. جنيه إسترليني233.394 بالمركز الثاني ومجموع جوائز حوالي
1st Dam معلومات عن أم املهرة

 بيع أخوات المهرة تماسكSo Glam So Hip سو قالم سو هب
 في عمر السنتين بمبلغPictures من نفس األم بسعر المهرة بكتشرز
)3(  راجع الفرس رقم. دوالر48.000
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مهور يف عمر السنة ( غضو) رقم اإلسطبل  Stable D3رقم Lot 18
بالغة Balagh

مهرة حمراء مولدة محلياً في إسطبالت الشعاب.
من مواليد  2011 /02/ 26وهي من نسل الفحل الشهير هوريكان رن
 Hurricane Runوهو من أفضل أبناء الفحل مونيجيو .Montijeu
يعتبر الفحل هوريكان رن بطل العالم في سنة  2005ويعود ملكيته إلي
اإلسطبالت الكول مور .Cool more
هوريكان رن هو واحد من الثمانية خيول في التاريخ الفائز بسباق األرك
 Arcالفرنسي والكبح جورج والفائز بسباق الدابي األيرلندي  ،سعر لقحته
 12.500يورو  ،مجموع جوائزه  2.447.602مليون جنية إسترليني،
المسافة التي تميز بها هوريكان رن من
 1800متر وحتى مسافة  2400متر.
معلومات عن أم املهرة 1st Dam

الفرس هولو داينستاي  Hollow Dynastyفرس أنجبت  4مهور في
أوروبا ومهرة في ليبيا.
من أبرز أخوة المهرة بالغة المهر قناص  Ganasالذي تعود ملكيته
لسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل ناهيان  ،والمهر قناص فائز في
سباق مديان ستكس في دونكاستر ,ولها إنتاج تحت التدريب من الفحل
المشهور بطل الداربي البريطاني  Cape Crossكاب كروسز.

HURRICAN RUN Fee for 2012:€12,500
صور للفحل هوريكان رن ارتفاعه  1.63متر
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2nd Dam معلومات حول األم الثانية للمهرة بالغة

Balagha (LIB) 26/02/2011 Bay Filly
SADLERS WELLS
(USA)
b. 1981 [CS]
MONTJEU (IRE)
b. 1996
FLORIPEDES (FR)
b. 1985
HURRICANE RUN
(IRE)
b. 2002
SURUMU (GER)
ch. 1974
HOLD ON (GER)
ch. 1991
HONE (GB)
ch. 1974

DEPUTY COMMANDER (USA)
dkb/br. 1994

HOLLOW DYNASTY
(USA)
dkb/br. 2000

FASHION DYNASTY
(USA)
dkb/br. 1983

DEPUTY MINISTER (CAN)
b. 1979

ANKA GERMANIA
(IRE)
ch. 1982

WELL DECORATED (USA)
dkb/br. 1978

CRAFTY QUEEN
(USA)
b. 1979

NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
FAIRY BRIDGE (USA)
b. 1975
TOP VILLE (IRE)
b. 1976
TOUTE CY (FR)
b. 1979
LITERAT (GER)
b. 1965
SURAMA (GER)
blk. 1970
SHARPEN UP (GB)
ch. 1969 [BC]
LUCY (GB)
br. 1966
VICE REGENT (CAN)
ch. 1967
MINT COPY (CAN)
dkb/br. 1970
MALINOWSKI (USA)
b. 1973
AFFAIRE D›AMOUR (GB)
ch. 1974
RAJA BABA (USA)
b. 1968
PARIS BREEZE (USA)
dkb/br. 1971
EXPLODENT (USA)
b. 1969
ENCORE DOR (USA)
ch. 1965

.Fashion Dynastay الفرس فاشن داينستاي
70.000 فرس رابحة في أمريكا وجمعت أكثر من
)Gr 3( 3 دوالر ولها تصنيف في الجروب
من أفضل مبيعات الفرس فاشن داينستاي
 عندما بيع المهر في عمرFashion Dynasty
. دوالر460.000 سنة بمبلغ
52.000 وبيعت أخت الفرس هولو داينستاي بمبلغ
. سنوات8 دوالر في عمر
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مهور يف عمر السنة ( غضو)

رقم اإلسطبل D6 Stable

رقم Lot 19

غزل Gazl

مهرة حمراء مولدة محلياً بإسطبالت الشعاب من مواليد  2011 /04/ 02وهي من نسل الفحل هاتف  Haatefالمصنف جروب تو Gr2
وهو يتمتع بصلة قوية بفحل اإلسطبالت النافق الجارح ،حيث يعتبر أخ ألم الفحل  Hattefمن نفس األم محبوبة.
الفحل هاتف  Haatefابن الفحل دانزيج  Danzigمع الفرس سيدات الهداه  Sayedat Alhadhوهي من نسل الفحل مستر برسبكتور.
سعر لقحته  4000يورو .
أفضل مبيعاته  100.000يورو .
سجل سباقاته  4انتصارات منها سباق األسكوت الملكي جروب .Gr2 2
األم األولي 1st Dam

مصادر  Masaaderوهي من نسل الفحل  wild againويلد اجاين الذي تبلغ سعر لقحته  50.000دوالر قبل أن يتم تحويله إلي فحل
خاص  ،privateالفحل وايلد أجيان الفائز بسباق البريدرزكب ,Breddders Cupأم الفرس مصادر اسمها فتوح  Futuhالتي أنجبت  9مهور
رابحة منها خيول  Gr1مثل  Hayilهايل .
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مبيعات الفرس مصادر أم املهرة غزل

.$ 60.000  بسعر2011 /11/ 29 Wiqaaya بيعت المهرة وقاية
. دوالر40.000  بسعرAcclamation بيعت المهرة من نسل اكلوماشن
.  تحت التدريب2010  مهور ومهرة مولدة في3  أبناء رابحين من2 لها
. مرتين3  المهرة وقاية ربحت سباق وحلت بالمركز الثاني مرتين وحلت بالمركز، جواد مشارك معها في نفس الشوط13 ربحت أول مع
 حيث ربحت المركز األول مرتين وحلت بالمركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرةClass 3  تصنيفMasaader األم األولي مصادر
 جنيه إسترليني18.799 مجموع جوائزها
Gazl (LIB) 02/04/2011 Bay Filly
NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC]

HAATEF (USA) b. 2004

DANZIG
(USA) b.
1977 [IC]

PAS DE NOM (USA) dkb/br. 1968

NEARCTIC (CAN) br. 1954
NATALMA (USA)* b. 1957
ADMIRALS VOYAGE (USA) dkb/
br. 1959
PETITIONER (GB) b. 1952

SAYEDAT
ALHADH
(USA) ch.
1994

MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC]

RAISE A NATIVE (USA) ch. 1961
[B]
GOLD DIGGER (USA) b. 1962

MUHBUBH (USA) b. 1986

BLUSHING GROOM (FR) ch.
1974 [BC]
MANAL (FR) b. 1979

MASAADER (USA) gr/r. 2000

WILD
AGAIN
(USA)
dkb/br.
1980

FUTUH
(USA) gr.
1988

ICECAPADE (USA) gr. 1969 [BC]

BUSHEL-N-PECK (USA) br. 1958

DIESIS (GB) ch. 1980

HARDSHIP (USA) gr. 1977

NEARCTIC (CAN) br. 1954
SHENANIGANS (USA)* gr. 1963
KHALED (GB) br. 1943 [I]
DAMA (GB) b. 1950
SHARPEN UP (GB) ch. 1969 [BC]
DOUBLY SURE (GB) b. 1971
DRONE (USA) gr. 1966
HARD AND FAST (USA) b. 1968
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مهور يف عمر السنة (غضو)

رقم اإلسطبل Stable C3

رقم Lot 20

سادن Sadn

مهر مولد محلياً بإسطبالت الشعاب من مواليد .2011 /02/ 28
المهر سادن يتمتع بشكل وتركيب ونسب عالمي.
سوف نترك الشكل والتركيب لكم للتقييم ونغوص معاً في النسب :
المهر سادن من نسل الفحل مان دورو  ، Manduroويطلق عليه رجل العالم Man
 ، of the worldوتبلغ سعر لقحته  10.000يورو  ،وبيع إنتاجه بسعر 400.000
يورو  ،وأعلي سعر بمتوسط  47.000يورو.
يعود نسب مان دورو  Manduroإلي الفحل األلماني مون صن  Monsunوأمه
الفرس  ، Mandellichtابنته الفحل بي ماي جيست ، Be My Guest
سجل سباقات مان دورو قوية للغاية

•بطل في عمر السنتين في ألمانيا.
•في عمر  3سنوات لمسافة  2000متر تصنيف جروب .)Gr3( 3
•في عمر  4سنوات فائز بالبركس جروب .2
•في عمر  5سنوات فائز سباق البرنس أوف وليز بالسكوت الملكي  Gr1جروب
 2000 1متر
•وأول في البركس جروب  1مسافة  1600متر.

•وأول في البركس ايسباهن جروب  1مسافة
 1800متر.
•وأول في البركس فوي جروب  2مسافة 2400
متر.
•وأول في سباق نيو ماركت الجروب  3مسجالً
أعلي فوز بزمن قياسي  1:47.26دقيقة في
مسافة  1800متر.
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Sadn (LIB) 28/02/2011 bay colt

MONSUN (GER)
br. 1990

KONIGSSTUHL (GER)
blk/br. 1976

MANDURO (GER)
blk/br. 2002

MOSELLA (GER)
b. 1985

MANDELLICHT (IRE)
blk. 1994

BE MY GUEST (USA)
ch. 1974

MANDELAUGE (GER)
br. 1989

DANEHILL (USA)
b. 1986

DANZIG (USA)
b. 1977 [IC]

RAZYANA (USA)
b. 1981
CRYSTAL (IRE)
b. 2001
SOLAR CRYSTAL (IRE)
b. 1993

ALZAO (USA)
b. 1980

CRYSTAL SPRAY (GB)
b. 1986

DSCHINGIS KHAN (GER)
br. 1961
KONIGSKRONUNG (GER)
dkb/br. 1965
SURUMU (GER)
ch. 1974
MONASIA (GER)
b. 1979
NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
WHAT A TREAT (USA)
ch. 1962
ELEKTRANT (GB)
ch. 1978
MANDRIALE (GER)
b. 1975
NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
PAS DE NOM (USA)
dkb/br. 1968
HIS MAJESTY (USA)
b. 1968 [C]
SPRING ADIEU (CAN)
b. 1974
LYPHARD (USA)
b. 1969 [C]
LADY REBECCA (GB)
b. 1971
BELDALE FLUTTER (USA)
b. 1978
CRYSTAL FOUNTAIN (GB)
b. 1977

 مهر شاركوا في سباق الجروب منهم42  في السباقاتManduro إنتاج الفحل مان دورو
.3  والمركز2  منهم حلو بالمركز13  فائزين و7
1st Dam معلومات حول أم املهر سادن

 متر2000  وهي فائزة سباق المسافة، Danehill الفرس كرستال وهي ابنت الفحل دانهل
 وحلتGr1  وهي فرس شارك في األوكس االنجليزي جروب ون، Maiden Stakes
 الفرس كرستال بيعت، )Vodafone Oaks بالمركز الخامس (سباق الفودافون أوكس
. دوالر950.000 في عمر السنة بمبلغ
إنتاج الفرس كرستال

 مرات وجمع5  رابح، Dr. Fong  من نسل الفحل دكتور فونجStanley Ligby المهر
 فيDubawi  باوند (جنية إسترليني) ولها مهر من نسل الفحل دباوي10.575 أكثر من
. في التدريبLawman التدريب ولها مهر من الفحل لومان
)مبيعات الفرس كرستال (أم املهر سادن

2010 /10/ 11  دوالرLawman 100.000 مهر عمره سنة من الفحل
2009 /11/ 26  دوالرLawman 76.000 مهره عمرها سنة من الفحل
2009 /09/ 27  دوالرDubawi 22.000 مهر في عمر السنتين من نسل
2009 /04/ 15  دوالر لم يباعDubawi 84.000 مهر في عمر السنة من نسل
2008 /10/ 09  دوالرDubawi 164.000 مهر في عمر السنة من نسل
2007 /10/ 17  دوالرDr.Fong 90.000 مهر في عمر السنة من نسل دكتور فونج
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مهور يف عمر السنة (غضو

)رقم اإلسطبل Stable C3

رقم Lot 21

ليبياوي Libywai

مهر أشقر مولد محلياً في إسطبالت الشعاب.
من مواليد  2011 /05/ 01من نسل الفحل ثري فاليس Three Valleys
وتعود ملكية هذا الفحل إلسطبالت جود مونت  Juddmonteللمالك خالد
عبداهلل.
وهو من نسل الفحل  Diesisديسز واألم بنت  Ninskiنينسكي  ،ارتفاعه
 m1.60أشقر.
صورة الفحل سعر لقحته  10.000دوالر  ،ذو تصنيف عالي  Gr1في
عمر السنتين  ،وفي عمر الثالث سنوات ثالث  Gr1وثاني  ، Gr3وفي
عمر األربعة سنوات أول  ، Gr2والخمس سنوات أول .Gr3

معلومات عن األم األولي  Balmyبال مي 1st Dam

فرس تعود ملكية في السابق إلي إسطبالت جود مونت
 Juddmonteمولودة في  1999من األب الرائع  Zafonicوهو
الذي حقق أكثر من  4انتصارات في  Gr1ومن أشهرها سباق
 2000جنيز وسباق  Dewhurst Stakesوالبركس مرتين.سعر
لقحته قبل نفوقه عن عمر  12سنة  40.000دوالر.الفرس بال
مي جرت مرتين فقط  ،مرة حلت بالمركز األول ومره في المركز
الثاني  ،مجموع جوائزها  6.172جنية إسترليني.
معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

وبال ليتا  Balletaلها  4انتصارات بالمركز األول في أمريكا
جمعت أكثر من  84.000دوالر وهي أخت شقيقة للفحل
المشهور دانسنج براري  Dancing Brareمن نسل الفحل ليفارد
 Lyphardبطل أوروبا لسنة  1986محقق أفضل انتصارات في
 Gr1الجروب ون.
وأخت الفرس بال ليتا الفرس جوليفا Jolypha
أربعة انتصارات في الجروب ون.
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3rd Dam  ليبياويLibyawi أما عن األم الثالثة للمهر

Navajo Princess فهي الفرس المبهرة نافجو برنس
 انتصار بالمركز األول جمعت أكثر من16 لها
 وGr2  دوالر جوائز جميع انتصاراتها في349.916
.Gr3
Balmy مبيعات إنتاج الفرس بال مي

 سنوات من نسل الفحل3 أعلي سعر مهر في عمر
. دوالر70.000  بسعرObservatory أوبزرفاتوري
Libyawi (LIB) 01/05/2011 CH Colt
DIESIS (GB) ch.
1980
SKIABLE (IRE) ch.
1990

THREE VALLEYS (USA) ch. 2001

SHARPEN UP (GB) ch.
1969 [BC]
DOUBLY SURE (GB) b.
1971
NINISKI (USA) b. 1976
[CP]
KERALI (GB) ch. 1984

ZAFONIC (USA) b.
1990

BALMY (GB) b. 1999

GONE WEST (USA) b.
1984

ZAIZAFON (USA) ch.
1982

BALLETA (USA) b.
1987

LYPHARD (USA) b. 1969
[C]
NAVAJO PRINCESS
(USA) b. 1974

ATAN (USA) ch. 1961
ROCCHETTA (GB) ch. 1961
RELIANCE (FR) b. 1962 [SP]
SOFT ANGELS (GB) ch. 1963
NIJINSKY (CAN) b. 1967 [CS]
VIRGINIA HILLS (USA) b. 1971
HIGH LINE (GB) ch. 1966
SOOKERA (USA)* dkb/br. 1975
MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970
[BC]
SECRETTAME (USA) ch. 1978
THE MINSTREL (CAN) ch. 1974
MOFIDA (GB) ch. 1974
NORTHERN DANCER (CAN) b.
1961 [BC]
GOOFED (USA) ch. 1960
DRONE (USA) gr. 1966
OLMEC (USA)* ch. 1966
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مهور يف عمر السنة (غضو)

رقم اإلسطبل Stable D5

رقم Lot 22

تشريفات Tashrefat

مهرة حمراء مولودة محلياً في إسطبالت الشعاب تاريخ الوالدة
.2011 /02/ 27
المهرة تشريفات من نسل الفحل سليبنج أنديان  ،فحل مصنف جروب ون،
فائز بسباق  Grand Criteriumكريتريوم جراند جروب ون  ،وسباق
بريكس جروب ون  ،والفحل سليبنج أنديان ابن الفحل انديان ردج Indian
 Ridgeوابنة بنت سادلرويلز.
أبناء الفحل سليبنج أنديان فائزين بأكثر من  60سباق  ،مصنفة جروب.
سعر لقحته  6000دوالر.
SLEEPING INDIAN
b 2001 16.0hh By INDIAN RIDGE – LAS FLORES
(SADLER'S WELLS) STUD FEE: £3,000 OCTOBER
1ST SLF

معلومات عن األم األولي : Change Of Heart

فرس دخلت سباق في عمر السنتين ولم تربح.
إنتاج الفرس شانج أو هارت لها مهرتين فائزتين بالترتيب األول
ولها مهرين في التدريب.
مبيعات الفرس شانج أوهارت :

بيع له مهرة من نسل الفحل دكتات  Diktatبسعر 36.000
دوالر ومهرة من نسل فاسليف  Fasliyevبسعر 60.000
دوالر.
ولها مهرة من نسل الفحل ون كول كات  One Cool Catمن
نسل ستورم كات تحت التدريب.
معلومات عن األم الثانية هارت أوف أنديا :Heart Of India

لم تدخل سباقات وأنتجت مهر من فاسليف تصنيف جروب
.)Gr3( 3
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TASHREFAT (LIB) 27/02/2011 Bay filly
SLEEPING INDIAN (GB) b. 2001

AHONOORA (GB) ch. 1975
INDIAN RIDGE (IRE) ch.
1985 [I]
HILLBROW (GB) ch. 1975

LAS FLORES (IRE) b.
1991

SADLERS WELLS (USA) b.
1981 [CS]
PRODUCER (USA) dkb/br.
1976

CHANGE OF HEART (IRE) b. 2000

FAIRY KING (USA) b. 1982

LORENZACCIO (GB) ch. 1965
HELEN NICHOLS (GB) ch. 1966
SWING EASY (USA) b. 1968
GOLDEN CITY (GB) ch. 1970
NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
FAIRY BRIDGE (USA) b. 1975
NASHUA (USA) b. 1952 [IC]
MARION (GB) b. 1961
NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
FAIRY BRIDGE (USA) b. 1975

REVOQUE (IRE) b. 1994
LA BELLA FONTANA (GB)
b. 1985

TRY MY BEST (USA) b. 1975
HEART OF INDIA (IRE)
br. 1990

LAFONTAINE (USA) b. 1977
SOREBELLE (GB) b. 1974
NORTHERN DANCER (CAN)
b. 1961 [BC]
SEX APPEAL (USA)* ch. 1970

MAINLY DRY (GB) gr. 1980

THE BRIANSTAN (IRE) br. 1967
SUNNY SPELL (GB) gr. 1963
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فرس توليد

رقم اإلسطبل Stable E4

رقم Lot 23

هيلنج قال Halling Gal

فرس حمراء من مواليد  2006 /05/ 02تم التجويد عليها من الفحل بروت فورص (أول مرة يسبق التجويد عليها) .2012 /02/ 16
المالك الحالي  /إسطبالت الشعاب.
سجل سباقاتها  /مجموع جوائزها  21.000دوالر  ،فائزة بالترتيب األول مرتين  ،ومن أهم انتصاراتها  Maiden Fillies Stakesتصنيف
 ، Class 5المسافة  1700متر  ،وفازت في  Tauntonبالمركز األول تصنيف  ، Class 4بيعت في عمر السنة  50.000دوالر.
والفرس هيلنج قال  Halling Galهي من نسل الفحل هيلينج  Hallingوهو أبن الفحل ديزس  ، Diesisسعر لقحته  20.000دوالر .يعتبر
الفحل هيلنج من الفحول ذات التصنيف العالي فهو أفضل أب ألفراس التوليد.
سجل سباقات هيلنج تصنيف جروب ون بطل أوروبا في عمر  4سنوات وبطل أوروبا في عمر  5سنوات.
وهو أب لعدد  565مهر منهم  464دخلت سباقات منهم  306فائزين بالمركز األول منهم  68تصنيف عالي . Black Typeمبيعات الفحل
هيلنج  Hallingبمتوسط  62.000يورو وأعلي سعر  596.000يورو.
معلومات عن األم األولي سايك :Saik

لم تدخل سباقات أنتجت  8مهور منهم  7فائزين .مبيعات إنتاجها  000120.يورو من نسل الفحل بيفوتال .Pivotal
معلومات عن األم الثانية:

كلوز كمفورت  Close Comfortلم تدخل سباقات أنتجت  12المهر منهم  5فائزين جميع انتاجها الفائز ذو تصنيف عالي ومن أفضلهم
الفحل مبتكر  Mubtakerبطل أوروبا في الخيول الكبيرة لسنة  2003جروب ون.
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فرس توليد

رقم اإلسطبل Stable G5

رقم Lot 24

جراس أفوص Grace A vous

فرس حمراء تم تدريبها ولم تدخل السباق من مواليد /04/ 26
 ،2008تم التجويد عليها من الفحل رايزأجراند 2012 /02/ 16
(أول مرة يتم التجويد عليها) من نسل الفحل  Noverreوهو أبن
الراهي  ،Rahyسعر لقحته خاصة  ، Privateتصنيف جروب
ون  ،وأنتج خيول جروب ون.
الفرس جراس أفوص البالغة من العمر  4سنوات تنحدر من أم
بنت الفحل نشوان .Nashwan
األم ماري ستوريت Mary Stuart

رابحة في عمر  3سنوات  3 ،مراكز أولي جمعت أكثر من
 100.000دوالر.
مبيعات الفرس ماري ستوريت :بيعت المهرة Marie De Guis
بسعر  40.000دوالر  ،وبيعت المهرة كوين أوف سكوتس
 Queen of scotsمن نسل الـ  Dr.Fongبسعر 40.000
دوالر.
األم الثانية سكوتس الزس Scots Lass

أنتجت خيول ذات تصنيف عالي جداً من خيول الجروب ون
مثل جوالن  Golanبطل  2000جنز  ،وكما وأن انتاج الفرس
سكوتش الزس بيعت بسعر  500.000دوالر.
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فرس توليد حارز مع مهر رقم اإلسطبل  Stable A4رقم Lot 25
سكاي فاليت Sky Flight

فرس شقراء مولدة في بريطانيا من مواليد  2007 /04/ 12مع
مهر شقراء من نسل الفحل ناتنوكات  Notnowcatoوهو فحل
مصنف جروب ون متحصل على  Gr1 3مرات من أشهرها سباق
ايكلبس  Eclipesسعر لقحته  10.000دوالر تم التجوي ــد على
الفـ ـ ــرس سكــاي فاليت من الفح ــل باك درافت االسترالي Back
 ( draftراجعة اإلسطبل لتأكد من الحمل)
الفرس سكاي فاليت فازت المركز األول عن عمر السنتين وهي من
نسل الفحل  Observatoryوهو فحل من إسطبالت جودمونت
 Juddmonteالتي تعود ملكيته لألمير خالد عبداهلل مصنف
جروب ون ومن أشهر سباقاته سباق الكوين اليزابت ستكس جروب
ون وعلى مضمار األسكوت وفائز سباق البركس وتبلغ سعر لقحته
 10.000دوالر.
معلومات عن األم األوىل للفرس سكاي فاليت

وهي الفرس فاليت ساوندلي  Flight Saundlyوهي فرس لها فوز
واحد وانتجت  8مهور منهم  7مهور فائزين من أعلى مبيعاتها
مهرة في عمر السنتين من نسل سلكرك بيعت  360.000دوالر .
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فرس توليد

رقم اإلسطبل Stable A2

رقم Lot 26

كرستال Crystal

فرس حمراء من نسل الفحل الشهير دانهيل  Danehillمن مواليد
 2001 /04/ 28من أم جروب  3الفرس  Solar Cyrstolصوالر
كرستال .
الفرس كرستال فازت بالمركز األول في سباق المديان ستكس وجمعت
حوالي  30.600دوالر .
وكما حلت في المركز الخامس في سباق الجروب ون األوكس
البريطاني على مضمار إبسوم . Epsom
بيعت الفرس كرستال في عمر السنة بمبلغ  950.000دوالر .
الفرس كرستال حارز من الفحل األرجنتيني الجروب ون انديو
جلريوزو والموعد المتوقع للوالدة . 2012 /03/ 17
إنتاج ومبيعات الفرس

راجع الجدول في المهر رقم  ( 18سادن ) .
معلومات عن األم األوىل صوالر كرستال

مصنفة كجروب  3وحلت ثالث في الجروب ون .
معلومات عن األم الثانية  Crastal Sprayكرستال سرباي

ومن إنتاجها مهرة جروب ون  Crystol Muiscوالمهر دبي ساكسيس
 Dubai Successمن نسل سادلرويلز .Gr3
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable G3

رقم Lot 27

باربي Barbee

فرس شقراء إيرلندية المولد من مواليد  2006 /03/ 21حارز من
الفحل االسترالي  Back draftباك درافت الموعد المتوقع للوالدة
. 2012 /04/ 09
سجل سباقات الفرس باربي حلت بالمركز األول مرة واحدة ومرتين
بالمركز الثالث .
حلت بالمركز األول في سباق  Maiden Fillies stakesمديان
فيلي ستكس مصنف  Clnss4ثم حلت بالمركز الثالث في سباق
مديان ستكس مصنف  Class5ولم تربحها في سباق امبرسس
ستكس المصنف . Class1
معلومات عن األم األوىل باربيزو Barbizou

لم تدخل سباق ولها أربعة أبناء رابحين من  5مهور .
معلومات عن األم الثانية

شارمنج اليف  Charming Lifeأنتجت  15المهر ربح منهم 7
مهور ومن أفضلهم الجروب ترى  Gr3المهر رن اند قم (Run
.)and gum
معلومات عن أب الفرس باربي الفحل الشهير نايت شفت Night
 Shiftابن الفحل نورتن دانسر.
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable H5

رقم Lot 28

مصادر Masaader

فرس زرقاء من مواليد الواليات المتحدة األمريكية من مواليد /30مارس 2000/حارز من الفحل بطل األرجنتين في عمر  3سنوات الفحل
انديوجلريوزو الموعد المتوقع للوالدة . 2012 /03/ 13
الفرس مصادر ابنت الفحل ويلد اجاين  Wild Againالذي أصبحت سعر لقحته خاصة  Privateحيث كانت في سنة  2002بـ50.000
دوالر وهو بطل سباق الجروب ون البريدرزكب . Breeders cup classic
سجل سباقات ومبيعات إنتاج الفرس مصادر حلت بالمركز األول مرتين وبالمركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرة واحدة .
حلت بالمركز األول في سباق كونداشن ستكس  Conditions Stakesمصنف  Class3وسباق األكسندر كاترنج ايفن ستكس مصنف
 Class 4ودخلت في األسكوت ولم تربحها الفرس مصادر  Masaaderمولدة في إسطبالت شادويل المالك إسطبالت حمدان بن راشد آل
مكتوم .
مبيعات الفرس مصادر

مهر من الفحل النديم في عمر سنة بسعر  25.000يورو مهرة من نسل الفحل رد رانسوم في عمر  3سنوات  60.000دوالر مهرة من نسل
الفحل اكلوماشن في عمر السنة بسعر  40.000دوالر مجموع مبيعاتها حوالي  200.000تقريباً .
نتائج أبناء الفرس مصادر :
المهر المداء  Almadaaمن نسل الفحل أكزت انداكزل  Exceed and Excelله فوز واحد و 3بالمركز الثاني و 4بالمركز الثالث وله
مشاركة في .10
والمهرة وقاية  Wiqaayaلها فوز واحد ومرتين في المركز الثاني و 3مرات في المركز الثالث .
معلومات عن األم األوىل للفرس مصادر

فتوح  Futuhفرس قوية رابحة سباق لها  14مهر منهم  9مهور رابحين لها مهر من خيال ( ) Hayilمصنف جروب ون وهو أخ غير
شقيق للفرس مصادر أفضل مبيعات الفرس فتوح  Futuhالفرس غرة  Ghurraبيعت بسعر  680.000دوالر وهي أخت غير شقيقة للفرس
مصادر .
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رقم اإلسطبل Stable G1

فرس توليد حارز

رقم Lot 29

صحراء سلك Sahara Silk

فرس صحراء أيرلندية المولد من مواليد /23مارس 2001/حــارز من الفحل  Sir Percyبطل الديربي وبطل  2000جنز الموعد المتوقع
للوالدة .2012 /03/ 16
الفرس صحراء سلك إبنة الفحل ديزرت ستايل  Desrt Styleوهو أنتج خيول كثيرة على مستوى الجروب ون وسعر لقحته  10.000يورو .
سجل سباقات هذه الفرس من أكثر الخيول إنجا اًز حيث حلت بالمركز األول  10مرات جمعت حوالي  53.085جنيه إسترليني وحلت بالمركز
الثاني  8مرات وحلت بالمركز الثالث  5مرات .
جميع إنتصاراتها على مستوى  Class 4إلى  Class 6ودخلت غلى مستوى أعلى على مستوى الجروب تو Gr2ولم تربحها .
إنتاجها لها إنتاج في عمر السنة بيع  40.000دوالر من نسل الفحل  Piccolocومه ـ ــر من نسـل الفحـ ـ ــل باهمين باونتي Bahamian
 Bountyبيع بسعر  36.000دوالر .
وأفضل اإلنتاج هو الذي حارز منه اآلن الفحل  Sir Percyوهو ابن الفحل مارك أون استيم سعر لقحته  12.000دوالر فحل على مستوى
عالي جداً فائز بمسافة  1600متر جروب ون سباق  2000جنز وبمسافة  2400متر جروب ون سباق الديربي البريطاني مما يجعله يخدم
القرب والبعد في المسافة وهذه خاصية ناد اًر ما تتوفر في الفحول .
الفحل سير بيرسي  Sir percyأنتج خيول الجروب ون وهو ثاني أفضل فحل في بريطانيا لمجموعة الجروب تو . Gr2
أفضل مبيعاته  520.000دوالر بمتوسط  86.000دوالر
الفحل ديزرت ستايل Desert Style

الفحل سري بريسي Sir Percy
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable F3

رقم Lot 30

هالوديناسيت Hollow Dynasty

فرس حمراء مولدة في الواليات المتحدة األمريكية من مواليد /21مارس 2000/وهي حارز من الفحل االسترالي بروت فورص ولها مهرة دخلت
المزاد اليوم باسم بالغة الموعد المتوقع للوالدة . 2012 /05/ 07
فرس هويلو دايناستي من نسل الفحل دبيوتي كوماندر  Deputy Commanderفحل يجود خاص  Privateفحل مصنف جروب ون وهو
ذو درجة عالية جداً على المضامير الرملية لمسافة  1600متر و 2000متر.
الفرس هالوديناستي تعود في السابق إلى ملكية الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان دخلت السباقات في اإلمارات ولم تربح .
إنتاج الفرس هالوديناسيت

المهر قناص  Ganasهو من نسل الفحل أوسيس دريم Oasis Dreamرابح وحل المركز األول جمع حوالي  4.544جنيه إسترليني .
ومهرة من نسل الفحل كاب كروس  Cape Srossتحت التمرين.
معلومات عن األم األوىل للفرس 1st Dam

هي فاشن داينا ستي  Fashion Dynastryرابحة عدد  2بالمركز األول جمعت أكثر من  70.000دوالر أمريكي وحلت بالمركز الثاني
في سباق الجروب  3في أمريكا أفضل مبيعات الفرس  460.000دوالر مهر من نسل الفحل  Unbridleds songومهر من نسل With
 Approvalبيع  52.000دوالر .
والفرس فاشن دايناستي ولدت  9مهور منهم  7مهور رابحين .
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فرس توليد حارز
مملكيت Mamlakati

رقم اإلسطبل Stable F2

رقم Lot 31

فرس حمراء مولودة في أيرلندا من مواليد  /19يناير  2006/حارز من الفحل بروت فورص االسترالي الموعد المتوقع للوالدة /05/ 16
. 2012
الفرس مملكتي من نسل الفحل انفينسبل سبيرت  Invincible Spirtوهو فحل ذو تصنيف عالي جداً فهو متوق في إظهار صفاته الوراثية
تبلغ سعر لقحته  60.000يورو فهو ابن الفحل جرين ديزرت Invincible Spirt ,وهو أب لحوالي  11الجواد جروب  3,2,1وهو لديه إنتشار
واسع في بريطانيا ،إيرلندا فرنسا  ،أمريكا  ،أستراليا مبيعاته أعلى سعر  440.000يورو
بمتوسط  160.000يورو .
الفرس مملكتي حلت بالمركز األول  3مرات جميعهم تصنيف  Class 4إلى . Class 6
بيعت الفرس مملكتي في عمر السنتين /17أبريل  2008/بسعر  300.000دوالر .
االم االولي Elba
لم تدخل سباقات وهي ام  6مهور دخلت  4مهور للسباقات وفز منهم مهرين
األم الثانية سبرياني  :Ciprianiحلت بالمركز األول مرتين أنتجت  10خيول دخلت منهم  7خيول ربحت  3خيول .
األم الثالثة المير  :Lamerأقوى فرس على اإلطالق حلت بالمركز األول  24مرة جرت في استراليا ونيوزيلندا وربحت األوكس النيوزيلندي
جروب ون من  24سباق  18السباق جروب  1أو جروب  2وجروب . 3
الفحل انفينسبل سبريت Invincible Spirt
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable F5

فيتشرFeather

رقم Lot 32

فرس زرقاء مولودة في الواليات المتحدة األمريكية من مواليد  2005/ 3 / 20وهي حارز من بطل األرجنتين الجروب ون انديو جليريوزو
الموعد المتوقع للوالدة  2012 /3/ 26فيتشر فرس من نسل الفحل القوى انبريدلدز سونج  Unbridleds songالذي تبلغ سعر لقحته
 85.000ألف دوالر .
أعلى سعر تباع أبناؤه في المزادات بـ 1مليون إلى  1.300مليون .
الفرس فيتشر  Featherبيعت بسعر  300.000دوالر في عمر السنة بتاريخ 2006 / 8 /9
الفرس فيتشر لم تدخل سباقات انتجت خيول من نسل الفحل هوريكان رن والفحل هيلي رمان امبريو تحت التدريب .
األم األولى الفرس لوست أبل Lost Appeal
فائزة بالمركز األول  7مرات جمعت حوالي  157.065دوالر وحلت ثالث في سباق الجروب تو .
األم الثانية الفرس لوست ليف  Lost Leafفرس حلت بالمركز األول  9مرات وأنتجت خيول ذات تصنيف جروب . 2

الفحل القوى انبريدلدز سونج Unbridleds song
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فرس توليد حارز مع مهرة رقم اإلسطبل  Stable C1رقم Lot 33
ماريا بونيتا Maria Bonita

فرس حمراء مولودة في أيرلندا من مواليد /01مارس ، 2001/معها
مهرة حمراء من بطل األرجنتين  Gr1أنديو جليريوزو  ،تاريخ الوالدة
 ، 2012 /02/ 05تم التجويد عليها من الفحل فوري (الحمل راجع
اإلسطبل) ،تاريخ التجويد .2012 /02/ 16
الفرس ماريا بونيتا من نسل الفحل أوكتاجونال  Octagonalالنيوزيلندي
من نسل الفحل زعبيل هذا الفحل مصنف جروب ون فائز في استراليا
بأكثر من  10سباقات جروب  ،1الفرس ماريا بونيتا بيعت في عمر
سنة بسعر  42.000دوالر.
سجل سباقات الفرس ماريا بونيتا حلت بالمركز األول مرة واحدة وحلت
بالمركز الثاني مرة واحدة وحلت بالمركز الثالث  6مرات جميع السباقات
تصنيف  Class 4إلي .Class 7
إنتاج الفرس ماريا بونيتا لها مهرين في بريطانيا ومهر من نسل الفحل
ماجور كاديوكس  ، Major Cadeauxإنتاج محلي ولها مهرة من
الفحل أنديو جليروزو.
نتائج اإلنتاج مهر من نسل الفحل زامندار  Zamindarفائز بالمركز
األول وحل بالمركز الثاني مرة بيع هذا المهر في عمر سنة 48.000
دوالر.
معلومات حول األم األولي للفرس ماريابونيتا :

الفرس نايتيتودي  Nightitudeفرس فازت بالمركز األول  ،أنتجت 8
مهور ربح منهم  4مهور.
مبيعات الفرس نايتيتودي : Nightitude

أفضل مبيعاتها من نسل انديان ردج  Indian Ridgeبيع بسعر
 110.000دوالر.
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable F3

رقم Lot 34

شنج أوف هارت Change Of Heart

فرس حمراء مولودة فى أيرلندا تاريخ الميالد /20إبريل ، 2000/حارز
من الفحل الجروب  Gr3 3رايز اجراند  Raise Agrandتاريخ
المتوقع للوالدة .2012 /09/ 29
الفرس من نسل الفحل  Revoqueريفوكيو  ،سعر لقحته 3000
دوالر ،هو فحل جروب ون بطل في عمر السنتين في مسافة الميل.
سجل سباقات الفرس  :دخلت مرة في عمر السنين ولم تربح.
إنتاجهــــــا:

هي أم  4مهور منهم  2ربحت بالمركز األول و 2تحت التدريب.
مبيعــــاتها :

مهرة من نسل الفحل دكتات  Diktatبيع في عمر السنة 36.000
دوالر ومهر من نسل الفحل فاسليف  Fasliyevبيع بسعر 60.000
دوالر ومهر من نسل الفحل كمبتون بالس  Compton Placeبسعر
 50.000دوالر.
معلومات عن األم األولي 1st Dam

 Heart Of Indiaهارت أوف انديان أنتجت حوالي  10مهور منهم 3
رابحين ومن أفضل أبنائها فاست هارت  Fast Heartالفائز بالسكوت
بالمركز الثالث .Gr3
معلومات عن األم الثانية 2nd Dam

ماينلي دري  Mainly Dryأنتجت  14المهر منهم  12المهر دخلوا
سباقات وفاز منهم  9مهور تصنيف  Gr2جروب تو.
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل Stable H4

رقم Lot 35

بال ماي Balmy

فرس حمراء بريطانية المولد تاريخ الميالد  ، 1999 /05/ 03حارز من الفحل الملتزم  ،التاريخ المتوقع للوالدة .2012 /10/ 17
الفرس بال ماي من نسل الفحل زفونك  Zafonicوهو مصنف جروب ون فائز سباق الجنز االنجليزي  2000وفائز سباق Dewhurst
 Stakesوسباق  Prix Deوسباق  Prix Mornyجميعهم جروب ون.
الفرس بال ماي دخلت مرتين سباق حلت مرة بالمركز الثاني ومرة بالمركز األول .Class 4
أنتجت الفرس بال ماي  6مهور منهم مهر من نسل الفحل أبزرفاتوري  Observatoryبيع بسعر  70.000دوالر له  5مراكز متقدمة  ،لها
مهر دخل المزاد أسمه ليبياوي.
األم األولي للفرس بال ماي:

هي باليتا  4مرات فوز بالمركز األول في أمريكا  ،وهي أخت دانسنج برافي الفائز بالجروب ون وفائز بسباق الكنج جورج وسباق  2000جنز
والمهرة جولفا  Jolyphaمهرة أخت شقيقة للفرس بال ماي من نسل الفحل المشهور ليفارد  Lyphardوهي  4مرات جروب ون.
أفضل مبيعات للفرس باليتا  Balletaمهر أسمه  colour Danceبسعر  360.000دوالر من نسل رانبو كوست Rainbow Quest
األم الثانية للفرس بال ماي الفرس نفاجو برنسز : Navajo Princess

وهي فائزة بـ  16المرة بالمركز األول تصنيف جروب  2وجروب  3جمعت أكثر من  349.915دوالر جميع سباقاتها في أمريكا .تعود ملكية
الفرس بال ماي في السابق إلي إسطبالت جود مونت.
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فرس توليد حارز

رقم اإلسطبل StableF5

رقم Lot36

انتوماي أرمس Into My Arms

فرس زرقاء بريطانية المولد من مواليد /03إبريل 2006/حارز من
الفحل االسترالي باك درافت الموعد المتوقع للوالدة .2012 /08/ 28
الفرس أنتوماي أرمس من نسل الفحل كيالكي وهي أخت من نفس أب
الفحل الفوري .سعر لقحة كيالكي  20.000دوالر  ،وهو من نسل
الفحل بيفوتال والذي تبلغ سعر لقحته  90.000دوالر  ،والمعروف عن
الفحل كيالكي حصان سرعة فائقة فائز بطولة لسرعة تصنيف جروب
ون.
دخلت أربعة مرات الفرس ولم تربح  ،بيعت في عمر السنة بسعر
 60.000دوالر  ،ولها أخت عمرها  5سنوات من نفس األم بيعت
بسعر  350.000دوالر.

معلومات عن األم األولي :

لها  10خيول دخلت سباقات ربحت منهم  9خيول  ،ومن
أفضل أبنائها المهر هيل فيالن  Hellvelynمصنف جروب
.2
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الفحل بروت فورس Stallion Brut Force 2003
انتاجه

له إنتاج يف أسرتاليا يصل أعامر أبناءه يف عمر السنة يف 2010 - 11
شهادة النسب

الفحل بروت فورس له شهادة نسب قوية جدا فهو ينحدر
من عائلة جروب ون  Gr1فـ جيانتس كاس واي فهو
أفضل ابن للفحل القوي ستورم كات وحفيد الفحل الشهير
صاحب االنجازات نورترن دانسر الغنيان عن التعريف.
أب الفحل :جيانتس كاس واي فحل من الواليات المتحدة
االمريكية أشقر حقق  9انتصارات  7مرات أول و 4
مرات ثاني في الجروب ون  Gr1وهو أب لـ 76جواد
فائز وحوالي  20منهم خيول جروب ون  Gr1و10
جروب .)Gr2( 2
أمه الفرس الرائعة شامبا جين  Champaganeابنة
الفحل زعبيل (أفضل فحل في نيوزيالندا) ومن أحفاد الفحل
نورترن دانسر وهي ثاني أفضل مهرة في أستراليا حققت
7مرات فوز منها  4في الجروب ون  Gr1من مسافة
 1400وحتى مسافة  2050متر ومنهم سباق الكوين
اليزابيت وملبورن كب جمعت أكثر من 1,864,930
مليون دوالر أسترالي وهي أم لسبعة أبناء خمسة دخلوا
السباق وجميعهم فائزين

تركيبة الفحل Conformation

( )BRUT FORCE (AUS) BAY, 2003, 16.3 (1.70M
ارتفاع الفحل  1.70مرت
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سجل سباقاته

ثالث مرات فوز من مسافة  1400وحتى
 2000متر .
بروت فورس فحل معتمد في أستراليا له
أبناء يصلو في عمر السنة في نوفمبر 11-
. 2010
يتم تجويده بـ 4000$دوالر في أول موسم
له في أستراليا .
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الفحل باك درافت Stallion Back Draft 2003
سجل سباقاته

جمع  92$Aجوائز ثالث مرات فوز شارك يف الجروب ون مسافة  1600مرت بعد خمسة أيام فقط
من فوزه يف مسافة  1200مرت.

شهادة النسب Pedigree

الفحل باك درافت له دماء من نسل الفحل نورترن
دانسر وابنه البار الفحل دانزينغ الذي أنجب
الفحل دانهيل ودايجور وأخرين.
أب الفحل :تيستا رو از فحل أحمر حقق 13
انتصار منها ست مرات فوز جروب ونGr1
وثالث مرات جروب  )Gr2( 2وحل في المركز
الثاني ثالث مرات في الجروب ون  Gr1وهو فحل
تميز في المسافات القصيرة فكان فوزه من مسافة
 900متر وحتى مسافة  1600متر وله 29
جواد فائزين وقد جمع حوالي 3,034,191.00
مليون دوالر أمريكي.
أمه الفرس سبرينغ فاير ابنت الفحل سنيب بتس
الفحل االكثر شعبية في أستراليا الذي يطلق
عليه أب أستراليا (Austaralian Sire ,Gr1
 )Winnerفهي فرس قوية حققت  5انتصارات
ولها سبعة أبناء جميعهم فائزين.

تركيبة الفحل

Conformation
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الفحل رايز أ جراند Raise a Grand 2005
انتاجهProgeny :

فهو أب لـ 52جواد فائزين من  135جواد دخلوا السباق فقد جمع أبناؤه
أكرث من  826,263.00£باوند
شهادة النسبPedigree :

•الفحل رايز أ جراند أشقر مواليد  1996من إيرلندا له دماء من نسل
الفحل نورترن دانرس وابنه البار الفحل دانزينغ الذي أنجب الفحل
دانهيل ودايجور وأخرين .
•أب الفحل جراند لودج حقق  4انتصارات جميعها يف الجروب ون
 Gr1فقد جمع  429,513.00£باوند وهو أب لـ  764جواد فائزين
العديد منهم جروب ون  Gr1وقد جمعوا حوايل  78.1مليون دوالر
أسرتايل.
• أمه الفرس أطياف ابنة الفحل ايرش ريفر الذي حقق الفوز  7مرات
يف الجروب ون  Gr1وله  132جواد فائزين وقد جمعوا حتى 2010
مبلغ  17.8مليون باوند وهي أم لثامنية أبناء منهم ستة أبناء دخلوا
السباق جميعهم رابحني.
سجل سباقاته

حقق ثالث انتصارات منهم واحدة يف الجروب 3
()Gr3وحل يف املركز الثاين مرتان يف الجروب )Gr3( 3
وحل يف املركز الثالث ثالث مرات
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الفحل امللتزمAl-Multazim   2005   

انتاجه Progeny :

له مهور ولدت هذه السنة يف 2010
شهادة النسب Pedigree

تركيبة الفحل Conformation :

•الفحل امللتزم أحمر ريب مواليد  2005من الواليات املتحدة المريكية وهو أخ غري شقيق لـ ديب ميلينيوم.
•أب الفحل سيكينغ دا جولد (ابن الفحل مسرت بروسبكرت) وهو فحل جميل جدا حقق  15الفوز وجمع أكرث من  2.3$مليون دوالر وأعيل سعر لتجويده  250,000$دوالر
وأنتج خيول جروب ون  Gr1ومنهم  138جواد رابحني جمعوا حتى  2010مبلغ  16.3مليون باوند.
•أمه الفرس فالنتني والتز حققت  3انتصارات اثنان منها يف الجروب ون  Gr1وإحداها يف الجروب  )Gr3( 3وحلت ثانيا يف الجروب  )Gr2( 2وهي أم ألربع مهور وبيع
أخت الفحل الشقيقة من األم واألب املهرة بهجة  Bahjaبـ GNS 500,000جينيز واشرتته رشكة عقارات شادويل وبيع أخ غري شقيق من نفس األم بـGNS 480,000.
جينيز
سجل سباقاته

جرى مرتني فقط .

75

The 5th National Mixed Thoroughbred Sale for Alshaab Stud in Libya Sat. 17th March 2012

76
الفحل فوري : Fawri 2005
Speed ,Speed and more speed

إنتاجهProgeny :

يدخل إنتاجه السباق العام القادم إن شاء الله سنة 2011
تركيبة الفحل Conformation :

fawri (ire) BAY, 2004,تركيبة ممتازة – قوام متناسق – مالمح مثري Wonderful Looking Stallion
ارتفاع الفحل  1.70مرت )16.3 (1.70M
سجل سباقاته

هو احد الفحول املتميزة التي التحقت بإسطبالت الشعاب
عام  2007حيث بدأ موسمه األول يف تحسني النسل من
نهاية العام املايض
•ينحدر  KYLLACHYكاياليش بطل أوربا للرسعة
و الفحل كاياليش ابن الفحل Pivotalباي فوتال
املتخصصة يف الرسعة و هو ابن رسعة يف رسعة
•ولد سنة  2004من إالم الرائعة الرسيعة هيل هوبر
 Hill Hopperأبنت الفحل دانهل أخته الفرس البطلة
نانينا و التى جمعت أكرث من  900ألف دوالر جوائز
 5أكتوبر  2005يف مزاد علنى وصل املهر فورى وهو
ىف عمر سنة واحدة فقط حيث بيع  850ألف دوالر
أمرييك مع الرضائب أو ما يعادل (  300.000جنز)
لسيد قولد لصالح سمو الشيخ حمدان بن راشد ال
كثوم .

•اشتراه سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم عندما كان عمره عاماً واحد  5أكتوبر
 2005وذلك بفراسة نادرة استشف من خاللها المستقبل الواعد الذي ينتظر هذا المهر
الذي يدعمه بشدة نسب قوى سريع جدا و متميز ولكن لسوء الحظ تعرض إلى إصابة
أثناء التدريبات .
•كما أن أبوه الفحل كيالشي بطل أوروبا في السرعة وجده الفحل بوفيثال بطل في
السرعة و أمه الفرس هيل هوبر أبنت الفحل دانهل المعروف بالسرعة الخارقة و أخته
الفرس نانينا المهرة السريعة لهذا فهو ولد من اجل السرعة
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الفحل انديو جليوروزو Stallion Indio
:Glorioso 2004
انتاجه Progeny:

يبدأ إنتاجه هذا العام إن شاء الله
شهادة النسب Pedigree

 2004من

•فحل أحمر مواليد
األرجنتين
•الفحل انديو جليوروزو فحل ينحدر من
أب وأم جروب ون وله أخوة جروب ون
•أب الفحل :أونر أند جلوري من الواليات
المتحدة األمريكية حقق  6انتصارات
وجمع أكثر من مليون دوالروهو أب
لـ 102جواد فائز وقد أنتج خيول في
الجروب ون  Gr1وجمع أبناؤه حتى
سنة  2007أكثر من  48مليون دوالر.
•االم إينديانيتا من االرجنتين أم جروب
ون  Gr1لها  4انتصارات وهي أم
لثمانية أبناء أربعة دخلو السباقات
ثالثة منهم فائزين اثنان جروب 1
واالخر جروب .2

The 5th National Mixed Thoroughbred Sale for Alshaab Stud in Libya Sat. 17th March 2012
سجل سباقاته

حقق ثالث انتصارات يف الجروب ون (الدرجة األوىل ( Gr1
ومرة ثاين ميت 2012Died
بطل األرجنتني يف عمر الثالث سنوات يف  -2008 2007يف
مسافة  2,000 - 1,600مرت وحقق انتصار رصيح بزمن رسيع
جدا يف مسافة  2000مرت بـ  2:01:88ليضع لنفسه بصمة
كأحد أفضل خيول األرجنتني يف عمر الثالث سنوات الفحل
انديو جلريوزو مل يبقى له سواء رجل واحدة عن الفوز بالتاج
الثاليث االرجنتيني
Indio Glorioso takes second leg of Argentina's
Triple Crown
حيث فاز بسباق امليل الجنيز ارجنتيني
G.P. Dos Mil Guineas 1600
مرتو فائز بسباق الجويك كلب  2000مرت
G.P. Jockey Club
ومرة ثاين يف سباق  2000جينز
G.P . Polla de Potrillos.
بطل األرجنتني انديو جلريوزو
2007-2008 Championship Argentine Indio
Glorioso
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