he halls of Arabian horse eminence
are adorned with images of those,
who are unique, like no other,
supreme unto themselves, and timeless.
Timeless translates to that which is superior
forever – just as paramount now as the most
revered progenitors of the past. Born in Qatar
of world renowned parents and conveying
an ideal blend of all the legends woven
throughout his pedigree, Laheeb Al Nasser
is without question timeless. For the person
of today who sees this treasure now, the
reaction is the same as the 19th century artist
who discovered the Arabian before. Laheeb
Al Nasser is a beautiful and breathtaking
Arabian stallion that arouses the imagination
yet leaving one lost to describe it in words.
For that reason this “photo journey” seeks
to present artfully the essence of Laheeb Al
Nasser, the timeless Arabian horse who is
emerging as an incomparable Arabian sire.

لهيب الناصر

زينت قاعات الحصان العربي بصور تلك الخيول
 حيث يتوج الزمن. والخالدة، التى ال مثيل لها،الفريدة
 تمام ًا كما نرى اآلن األسالف األكثر- األكثر تفوق ًا
 ولد في قطر ألبوين شهيرين فى.احترام ًا في الماضي
العالم ونقل مزيج مثالي من األساطير المنسوجة في
. لهيب الناصر هو حصان خالد بال شك،كل نسبه
 فإن،بالنسبة لشخص من اليوم يرى هذا الكنز اآلن
رد فعله هو نفس رد فعل فنان القرن التاسع عشرالذي
 لهيب الناصر هو فحل جميل.إكتشف الحصان العربي
وخالب يثير المخيلة ليترك المرء غير قادر على وصفه
 لهذا السبب فهذه "الرحلة المصورة" تسعى.بالكلمات
 الحصان العربي الخالد،لتقديم جوهر لهيب الناصر
.الذي يبرز بوصفه فحل منتج ال يضاهى

Sire:

Al Adeed Al Shaqab
Ansata Halim Shah
Ansata Ibn Halima

Sundar Alisayyah

Ansata Rosetta

Ruminaja Ali

Imperial Sayyah

Dam:

Bint Saida Al Nasser
Imperial Mahzeer
Imperial Madheen

Maar Bilahh

Saida
Hassan

Shendeya

Sire

strong patriarchy is
confirmed by the accolades
of the father. Laheeb Al
Nasser’s sire, Al Adeed Al
Shaqab, is arguably the most titled Egyptian
sire in the Arabian Gulf not to mention a
World Champion and many times sire of
Champions around the globe. In the tradition
of the distinguished Hadban Enzahi strain
that has produced Egypt’s greatest sires, Al
Adeed Al Shaqab represents this celebrated
strain coming from Bint Samiha, dam of
the immortal Nazeer. Careful study of the
ancestry reveals the proven blend of Nazeer
and Sid Abouhom influence throughout Al
Adeed Al Shaqab’s ancestry, a combination
that produced the legendary Morafic. It was
these two famous stallions, Nazeer and Sid
Abouhom who put the Egyptian horse firmly
on the global map throughout Arabian horse
breeding. Al Adeed Al Shaqab is the epitome
of the blend of Nazeer’s type and nobility
with Sid Abouhom’s superior movement and
desert vigor, molded into one magnificent
Arabian of supreme quality who has stamped
his trademark on his prized get. This is the
kind of sire one hopes to have in a pedigree,
and it is passed on in full measure to his
incomparable son, Laheeb Al Nasser.

العديد الشقب

.تم تأكيد النظام األبوي القوى من خالل جوائز األب
 يمكن القول بأنه، العديد الشقب،فأبو لهيب الناصر
الفحل األكثر إنتاج ًا للخيول المصرية في الخليج
 ناهيك عن أنه بطل العالم ومنتج ألبطال،العربي
 من رسن الهدبان إنزحى.في جميع أنحاء العالم
 يمثل العديد،الذي أنتج أعظم فحول مصر المنتجة
،الشقب هذه الساللة الشهيرة من خالل بنت سميحة
 دراسة متأنية لألصول تكشف.أم الفحل الخالد نظير
عن ثبوت تأثير مزيج نظير وسيد أبوهم على ساللة
. المزيج الذى أنتج مرافق األسطوري،العديد الشقب
 نظير وسيد أبوهم من،كانا هذان الفحالن الشهيران
وضع الحصان المصري بقوة على الخريطة العالمية في
 العديد الشقب هو قمة.برامج تربية الخيول العربية
في المزيج من نوع نظير ونبل سيد أبوهم ذى الحركة
 وهيكله العربي الجميل،الممتازة وحيوية الصحراء
ذو المستوى الرائع والذي وكأنه عالمة تجارية في
 هذا هو نوع الفحل المنتج الذى يأمل المرء.إنتاجاته
 وقد تم تمريره بشكل قوى إلبنه،أن يكون في النسب
.الرائع لهيب الناصر

Dam

rom the time of the Bedouin,
it has wisely been known that all
Arabian greatness comes from the
female line. Only a superior mare can
offer a supreme son, and a supreme sire can
only come from such a great mare. Laheeb Al
Nasser has the distinction of being from such
greatness because his dam is the celebrated Bint
Saida Al Nasser. In tough competition, Bint
Saida Al Nasser became the coveted Middle
Eastern Champion as well as World Reserve
Champion mare. Known for her beauty,
quality and nobility, even as an aged mare she
is still talked about. She captures the hearts of
all with her undeniable charm – a spectacular
mare that no one forgets. Her royal lineage
is of the Hadban Enzahi strain. Like Laheeb
Al Nasser’s sire, she is also from the famed
Bint Samiha female line, via Bint Samiha’s
granddaughter Maysouna, remembered as the
dam line of World Champion mare Tiffaha.
Bint Saida Al Nasser’s dam line also produced
Moroc, a Mediterranean Champion and
World Reserve Champion stallion. Without
question Laheeb Al Nasser is his mother’s
finest. This is the kind of mare one hopes for
in a pedigree, and she is represented in full
measure by her unmatched son, Laheeb Al
Nasser.

بنت سعيدة الناصر

 كان من المعروف أن عظمة الحصان،منذ عصر البدو
 فقط يمكن لفرس متفوقة أن.العربي تأتي من خط األم
ً تقدم
 وفحل متفوق منتج يأتي من فرس،مهرا متفوق ًا
 لهيب الناصر يتميز بأنه من أم متفوقة ألن.متفوقة
 في منافسة.أمه الفرس الشهيرة بنت سعيدة الناصر
 فازت بنت سعيدة الناصربجائزة بطلة الشرق،قوية
 معروفة. فض ًال عن بطلة العالم االحتياطية،األوسط
 حتى رغم تقدمها في العمر إال أنها،بجمالها ونبلها
 إنها تستحوذ على قلوب الجميع.التزال مشهورة
 إنها فرس مدهشة ال- بسحرها الذى ال يمكن إنكاره
 مثل. نسبها الملكى من رسن الهدبان إنزحى.تنسى
 هي ايض ًا من خط نسل الشهيرة،أبو لهيب الناصر
، من خالل ميسونه حفيدة بنت سميحة،بنت سميحة
 أنتج.وتذكر بأنها خط نسل الفرس بطلة العالم تفاحة
 بطل البحر،خط نسل سعيدة الناصر أيض ًا موركو
 دون شك.األبيض المتوسط وبطل العالم اإلحتياطي
 هذا هو نوع.لهيب الناصر هو من أرقى إنتاجات أمه
 ومثلت،الفرس الذى يأمل المرء بوجودها في النسب
.بقدر كبير فى إبنها لهيب الناصر

Dam:

Bint Saida Al Nasser
Imperial Mahzeer
Imperial Madheen

Maar Bilahh

Saida
Hassan

Shendeya
Shahira
Shiaa
Berlanty
Maysouna
Shams
Bint Samiha

ith over fifty foals in only
three foal crops so far, Laheeb
Al Nasser is emerging as an
unparalleled Arabian sire. Already
in only one show season his get have won
championships and top tens. The superior
results have increased interest in breeding to
him with foals now appearing internationally
including countries such as Italy, Egypt,
Kuwait, the United Arab Emirates and The
Kingdom of Saudi Arabia as well as foals being
born throughout the US. His foals are from
both purebred and straight Egyptian mares
representing Dahman, Saqlawi, Kuhaylan
and Hadban strains.

إرث عالمي

ً مع ما يزيد عن خمسين
مهرا في ثالثة مواسم فقط
 يظهر لهيب الناصر كفحل منتج لم يسبق،حتى اآلن
 بالفعل من موسم واحد فقط فازت إنتاجاته.له مثيل
 وكانت نتائجه.ببطوالت وألقاب العشر األوائل
،المتفوقة سبب ًا في زيادة إهتمام المربين بإستخدامه
ً
مهورا تظهر اآلن على المستوى الدولي فى
وأنتج
إيطاليا ومصر والكويت ودولة اإلمارات العربية
 فض ًال عن،المتحدة والمملكة العربية السعودية
.المهور المولده في جميع أنحاء الواليات المتحدة
وتأتي إنتاجاته من أفراس عربية أصيلة وذات الساللة
المصرية على حد سواء من أرسان الدهمان والصقالوي
.والكحيالن والهدبان

2010 grey colt
(Laheeb Al Nasser x VA Sinans Allahya by Ansata Sinan)

superior sire attracts the
finest mares. The brilliant
colt DeSha Daheez is a fine
example of the sons of Laheeb
Al Nasser from such mares. He is out of the
coveted Ansata Sinan daughter VA Sinans
Allahya who hails from the Dahman family
of Ansata Regina, the Ansata Bint Bukra
daughter who has produced both dressage and
racing competitors. DeSha Daheez symbolizes
the union of greatness expressing both the
strength and beauty of his regal heritage.

ديشا داهيز

2010 مهر أزرق
 في أيه سينانس عليه من أنساتاx (لهيب الناصر
)سنان
 المهر.فحل منتج متفوق يجذب أفضل األفراس
الرائع ديشا داهيز هو مثال جيد ألبناء لهيب الناصر
 هو من إبنة أنساتا سنان.من إحدى األفراس الرائعة
في أيه سينانس التى تنحدر من عائلة الدهمان من
ً إبنة أنساتا بنت بكره التي أنتجت كال،أنساتا ريجينا
 ديشا داهيز يرمز إلى.من خيول درساج وخيول سباق
عظمة اإلتحاد بالتعبير عن كل من القوة والجمال من
.تراثه الملكي

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Mahala Bint Mahdia by Ansata Sinan)
Proudly owned by Alfabia Stud - Italy

nternational fame follows the line
of this beautiful Laheeb Al Nasser
filly, DeSha Malikah, being from
the renowned “M” family established by the
magnificent Malikah in Europe. This filly’s
dam, VA Mahala Bint Mahdia is another of
the prized Ansata Sinan daughters used in the
breeding program of De Shazer Arabians, and
her dam, Mahdia Bint Malikah, is a threequarter sister to Messaoud, esteemed sire of
legendary Imperial Madheen.

ديشا مليكة

2010مهرة زرقاء
 في أيه محلة بنت مهدية من أنساتاx (لهيب الناصر
)سنان
الشهرة العالمية تتبع خطا هذه المهرة الجميلة إبنة
 كونها من العائلة، ديشا مليكة،لهيب الناصر
." التي بدأتها مليكة الرائعة في أوروباM" المشهورة
 في أيه محلة بنت مهدية هى بنت أخرى،أم هذه المهرة
من بنات الثمين أنساتا سنان في مجموعة مزرعة
 وهي ثالثة أرباع، وأمها مهدية بنت مليكة،ديشازر
. األب الرائع إلمبريال مدين،شقيقة لمسعود

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x EHP Ayanna by Imperial Imdal)
Proudly owned by Alfabia Stud - Italy

eauty, style and elegance are
associated with the family of
Omnia, the splendid Alaa El Din daughter
imported to the U.S. over four decades ago.
Magnificence has followed many of her
descendants and the lovely DeSha Omnia,
from the Omnia line, is well deserving of this
namesake. She is not only from a renowned
family but also from a famous dam, EHP
Ayanna, a U.S. Egyptian Event Supreme
Champion mare as well as daughter of World
Champion Imperial Imdal.

ديشا أمنية

2010مهرة زرقاء
)إي أتش بي أيانا من إمبريال إمدالx (لهيب الناصر
مملوكة بفخر لمزرعة الفابيا – إيطاليا
 إبنة الرائع عالء،الجمال والنوع مرتبطان بعائلة أمنية
الدين المصدرة إلى الواليات المتحدة من أربعة عقود
 وقد تابع جمالها الكثير من نسلها وديشا.مضت
 وهى تستحق أخذ، من خط أمنية،أمنية واحدة منهم
 إنها ليست فقط من هذه العائلة المشهورة.هذا االسم
 بطلة،ولكنها أيضا من األم الشهيرة إي أتش بي أيانا
 فض ًال،بطولة الساللة المصرية فى الواليات المتحدة
.عن أنها إبنة بطل العالم إمبريال إمدال

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x DeSha Indeed)
Proudly owned by Osman Linjawi - Saudi Arabia

eSha Rissala is a fine example of
the doubling of World Champion
Stallion, Al Adeed Al Shaqab through both
her sire and dam lines. Her dam is one of
DeShazer Arabians finest mares and one of
Al Adeed Al Shaqab’s best daughters, DeSha
Indeed. DeSha Indeed was Junior Champion
Filly and Reserve Supreme Champion Mare
as a two year old. Her dam, Asra Salaa,
now owned by Charlie and Shirley Watts
of Halsdon Arabians is sired by Salaa El
Dine and is another great example of the
combination from the breeding programs of
Dr. Hans Nagel and Ansata Arabian Stud.

ديشا رسالة

2010مهرة زرقاء
( دىشا إنديدx (لهيب الناصر
 المملكة العربية- مملوكة بفخر لعثمان لنجاوى
السعودية
ديشا رسالة هى مثال جيد إلبنة بطل العالم الفحل
 من خالل نسل األب،العديد الشقب مرتين فى نسبها
 أمها هي واحدة من أرقى األفراس فى مزرعة.و األم
 وواحدة من أفضل بنات العديد الشقب،ديشازر
 ديشا إنديد بطلة المهرات والبطلة.وهى ديشا إنديد
 أمها إسراء صالح ملك.االحتياطية فى عمر السنتين
تشارلي وشيرلي واتس مالك مزرعة هالدسون وهى إبنة
صالح الدين ومثال آخر رائع للمزج بين برامج تربية
.الدكتور هانز ناجل ومزرعة أنساتا

2011 grey filly
(Laheeb Al Nasser x SES Khelira)
Proudly bred and owned by Perry Payson - USA

he

perfect form of balance,
harmony and beauty, Laheebs
Khepri GS is a straight Egyptian
granddaughter of champion producing Raadin
Khebira, dam of the exciting World Reserve
Champion filly SES Khebria. Khepri’s dam is
a granddaughter of U.S. National Champion
Ansata Ibn Sudan and U.S. Reserve National
Champion Ruminaja Ali. Being a daughter of
Laheeb Al Nasser with his great concentration
of the Hadban strain, this is the perfect
blend of international champions of quality
and beauty, making Laheebs Khepri GS a
magnificent filly.

لهيبز كيبرى جى أس

2011 مهرة زرقاء
( أس إى أس كيالرياx (لهيب الناصر
 الواليات المتحدة- إنتاج وملك بيري بايسون
األمريكية

 لهيبز،النموذج المثالي لإلنسجام والتوازن والجمال
كيبرى جى أس هى حفيدة الفرس المصرية منتجة
 أم بطلة مهرات العالم االحتياطية،األبطل رادين خبيرة
أم أس إى أس كيالريا وهي حفيدة بطل أمريكي
القومي أنساتا إبن سودان و البطل االحتياطي الوطني
 كونها ابنة لهيب الناصر مع التركيز.روميناجا علي
 هى المزيج المثالي لبطلة دولية،الكبير لرسن الهدبان
 مما يجعل لهيبز كيبرى جى أس،ذات الجودة والجمال
.مهرة رائعة

2009 grey stallion
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Salaa)

f you like a horse with movement,
presence, and charisma; then DeSha
Wahiid is a stallion that you will certainly
fall in love with. Since his birth he has
displayed the attitude and confidence of
kings. At the 2011 Egyptian Event he was
named unanimous Champion in Liberty.
His dam, Alfabia Salaa, is the only Adnan
daughter ever imported into the U.S. and
his double Dr. Hans Nagel breeding on the
bottom of his pedigree gives him a pedigree
unlike any others in the U.S.

ديشا وحيد

2009فحل أزرق
) الفابيا صالحx (لهيب الناصر
إن كنت تحب الحصان ذا الحركة والحضور والكاريزما
إذن ديشا وحيد هو الفحل الذي سوف بالتأكيد تقع
 فمنذ والدته وقد أظهر شخصيته وثقته وكأنه.في حبه
 لقب ببطل الفئة2011  في االبطولة المصرية.ملك
 أمه الفابيا صالح هي اإلبنة الوحيدة.الحرة باإلجماع
 وبرنامج،من عدنان المصدرة إلى الواليات المتحدة
تربية الدكتور هانز ناجل الذي يظهر مرتين فى الجزء
ً
فريدا في الواليات
األسفل من نسبه يجعل نسبه
.المتحدة

n just his first few foal crops,
Laheeb Al Nasser has already proven
his extraordinary consistency as a sire
from the finest mares from a broad range of
bloodlines. Destined to bring fame for his
world-renowned family, Laheeb Al Nasser’s
foals are increasingly in demand. This gallery
of images presents a sampling of the timeless
art of the making of a legend – Laheeb Al
Nasser.

معرض األمهار

من أول إنتاجاته أثبت لهيب الناصر بالفعل قوة
بإعتباره فحل منتج من أجود األفراس من مختلف
 ليحقق شهرة إضافية لعائلته ذات الشهرة.األنسال
 إن. فالطلب يزداد إلنتاجات لهيب الناصر،العالمية
معرض الصور هذا يعرض عينة من الفن الخالد من
. لهيب الناصر- صنع األسطورة

2010 chestnut filly
(Laheeb Al Nasser x Imperial Maysama by Imperial Madheen)
Proudly Owned by Bob & Sue Miars - USA

aysam Al Mar is another
example
of
breeding
between Laheeb Al Nasser and Imperial
Maysama. One of Imperial Madheen’s best
daughters, Imperial Maysama, owned by
Miars in partnership with DeShazer Arabians
has produced many champions including
Mmecca, Farid Nile Dream, and the young
stallion Aziim Al Amaar. Miars Arabians
looks forward to the day when they will be
able to incorporate the foals by Maysam into
their breeding program.

ميسم المار

2010 مهرة شقراء
) إمبريال ميسامه من إمبريال مدينx (لهيب الناصر
 الواليات المتحدة- مملوكة بفخر لبوب وسو ميارس
األمريكية
ميسم المار هى مثال آخر على التزاوج بين لهيب
 واحدة من أفضل بنات.الناصر وإمبريال ميسامه
 إمبريال ميسامه تعود ملكيتها لمزرعة،إمبريال مدين
ميارس ومزرعة ديشازر أنتجت أبطا ًال كثيرة من بينها
. والفحل الشاب عظيم العمار، فريد نيل دريم،ممكا
تتطلع مزرعة ميارس إلى اليوم الذي سوف تكون
قادرة على إدماج مهرات من ميسم إلى برنامج التربية
.الخاص بهم

2010 grey colt
(Laheeb Al Nasser x Farid Nile Dream)
Proudly bred by Judy Guess and owned by Omar Sakr - Egypt

efinitely one of Laheeb Al Nasser’s
finest sons. This colt represents
multiple generations of breeding and
planning by Judy Guess. Al Galeel’s dam and
grand dam, Farid Nile Dream and Imperial
Maysama, were both one time owned by Mrs.
Guess before being purchased by DeShazer
Arabians. This colt is one to keep an eye on
and appears to have a bright future at Sakr
Arabians in Egypt.

الجليل

2011 مهر أزرق
) فريد نيل دريمx (لهيب الناصر
إنتاج جودي جس وملك عمر صقر – مصر
 هذا.بالتأكيد هو واحد من أفضل أبناء لهيب الناصر
المهر يمثل أجيال متعددة من تربية وتخطيط جودي
 أم وجدة الجليل هما فريد نيل دريم وإمبريال،جس
 كليهما كانا ملك السيدة جودى جس قبل أن،ميسامه
 هذا المهر هو من،يتم شراؤهما من قبل مزرعة ديشازر
 فمن الواضح أنه سيكون،األمهار التى يجب تتبعها
له مستقبل مشرق في مزرعة صقر للخيول العربية في
.مصر

2010 chestnut filly
(Laheeb Al Nasser x Imperial Maysama by Imperial Madheen)
Proudly owned by DeShazer Arabians & Miars Enterprises - USA

he river Nile has always been the
symbol of life and spirit in Egypt.
Full of life and spirit, the exquisite DeSha
Sabah descends from the famous “Nile family”
of Egyptian breeding. Her dam, Imperial
Maysama is one of the most championproducing representatives of this celebrated
line. Imperial Maysama produced Mmecca,
Ajman and U.A.E. National Champion
mare. Now, with DeSha Sabah, the Laheeb
Al Nasser generation is ready to garner its
championships.

ديشا صباح

2010 مهرة شقراء
) إمبريال ميسامه من إمبريال مدينx (لهيب الناصر
 الواليات المتحدة- مملوكة بفخر لبوب وسو ميارس
األمريكية
ً ظل نهر النيل دائم ًا
.رمزا للحياة والروح في مصر
مليئة بالحياة والروح هى ديشا صباح تنحدر من
."عائلة النيل" الرائعة الشهيرة لتربية الخيول المصرية
أمها إمبريال ميسامه هى واحدة من ممثلي أبطال هذا
 أنتجت إمبريال ميسامه ممكا.النسل المحتفى به
بطلة عجمان وبطلة مسابقة دولة اإلمارات العربية
 اآلن مع ديشا صباح جيل لهيب.المتحدة الوطنية
.الناصر على إستعداد لكسب البطوالت

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x Bint Katyah by Ansata Hejazi)
Proudly owned by Hanaya Stud - Switzerland

he magnificent DeSha Bahreyn
is the namesake of her celebrated
female line to Bint El Bahreyn, a
gift from the ruler of Bahrain to the ruler
of Egypt in 1903. This line is most celebrated
from the treasured Bint Maisa El Saghira,
dam of the patriarch Shaikh Al Badi, and
his sister Radia from whom DeSha Bahreyn
descends. In this royal pedigree, the dam of
DeSha Bahreyn is also a daughter of “the
King maker” Ansata Hejazi. It is a perfect
choice for Laheeb Al Nasser.

ديشا بحرين

2010مهرة زرقاء
) بنت كاتيا من أنساتا حجازيx (لهيب الناصر
مملوكة بفخر لمزرعة هانايا – سويسرا
الرائعة ديشا بحرين هى على اسم خط نسبها المحتفى
 هدية من حاكم البحرين إلى حاكم،به بنت البحرين
 هذا الخط معزز بالفرس بنت.1903 مصر في عام
 وأخته راضية، أم الفحل شيخ البادي،ميساء الصغيرة
 في هذه النسب.ومن خط نسلها تنحدر ديشا بحرين
" أم ديشا بحرين هي أيضا ابنة "صانع الملوك،الملكي
. فهى الخيار األمثل للهيب الناصر.أنساتا حجازي

2010 chestnut filly
(Laheeb Al Nasser x LL Heaven Knows by EA Echstravagant)
Proudly bred and owned by Sean Givens

ot only bred to straight Egyptian
mares, Laheeb Al Nasser has
proven a sire across many bloodlines with this
exquisite purebred filly Kaleela CA. Her dam
represents a blend of the legends of Bask,
Bey Shah and Echo Magnifficoo. Kaleela CA
won 2011 Egyptian Event Reserve Champion
Futurity Yearling Filly, 2011 Egyptian Event
World Class Top 10 Yearling Filly, and
2011 Arabian Breeders World Cup Top 5
Yearling Filly and her show career is only just
beginning.

كليلة سى إيه

2010مهرة شقراء
 أل أل هيفن نوز من إيه أهx (لهيب الناصر
)إشترواجنت
إنتاج وملك شون جيفنز
photo: Darril Larson

لم ينجح لهيب الناصر مع األفراس المصرية فقط بل
أثبت جدارة مع أنسال أخرى رائعة أصيلة إلنتاج مثل
 تمثل أمها مزيج ًا من األسطورة.المهرة كليلة سى إيه
 فازت كليلة سى إيه.باسك وباى شاه وإيكو مجنيفكو
، بلقب بطلة المهرات فى البطولة المصرية2011 فى
 البطولة المصرية ولقبت ضمن العشرة األوائل2011
 بطولة كأس مربي الخيول2011  و،فى فئة المهرات
العربية ولقبت ضمن الخمسة األوائل ومشوار بطوالتها
.مازال فى بدايته

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Sinans Allahya by Ansata Sinan)

“nick” is that which makes a
perfect match of sire and dam.
Laheeb Al Nasser crossed on
Ansata Sinan daughters has proven to be a
perfect match as confirmed in the exquisite
DeSha Allahya, the full sister to the handsome
DeSha Daheez. DeSha Allahya’s granddam
Ansata Bint Aiha is a daughter of the legendary
Ansata Halim Shah and a full sister to Ansata
Manasseh, sire of international champions
including Ansata Marha, Qatar National
Junior Champion. Breeding the best to the
best has created DeSha Allahya.

ديشا علية

2010مهرة زرقاء
 فى إيه سينانز علية من أنساتاx (لهيب الناصر
)سنان
"الطفرة الرائعة" هي ما تجعل التزاوج كام ًال بين األم
 وقد أثبت تزاوج لهيب الناصر مع بنات أنساتا.واألب
سنان أنه تطابق ممتاز كما أثبت هذا فى البديعة
 جدة. شقيقة كاملة لديشا داهيز الوسيم،ديشا علية
ديشا علية هى أنساتا بنت عيشة وهي إبنة األسطورية
 منتج أبطال،أنساتا حليم شاه وشقيقة أنساتا منسى
. بطلة قطر الوطنية للمهرات،دولين مثل أنساتا مرحه
.فتزاوج األفضل مع األفضل أنتج ديشا علية

2008 grey mare
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Gaucita by Phaaros)
Proudly bred and owned by Le Soleil Stud -Italy

rom the same female line as
Poland’s famed sire Palas (Aswan x
Panel) Halima Shah Le Soleil is a purebred
filly of classic charm, supreme movement
and a rich heritage. Her dam not only traces
to World Reserve Champion and British
National Champion Crusader, but she is
also a daughter of fabled Phaaros, sire of
champions in Europe and the Middle East.
Add to this her dam is a granddaughter of the
fine Russian bred Aswan son Mascat, and it
is clear that Laheeb Al Nasser crosses well on
all bloodlines.

حليمة شاه لو سولي

2008 فرس زرقاء
) الفابيا جاسودا من فاروسx (لهيب الناصر
 إيطاليا- إنتاج وملك مزرعة لو سولي
من نفس نسل األم للفحل البولندي الشهير باالس
 بانل) حليمة شاه لو سولي هي مهرة أصيلةx (أسوان
 أمها. وحركة رائعة وتراث غني،ذات سحر كالسيكي
ال تعود فقط إلى بطل العالم والبطل االحتياطي
 لكنها أيض ًا إبنة فاروس،الوطني البريطاني كروسادير
. منتج األبطال في أوروبا والشرق األوسط،األسطوري
إضافة إلى أن أمها هي حفيدة الفحل الروسي مسقط
 وإنه لمن الواضح أن لهيب الناصر يتزاوج،إبن أسوان
.بشكل جيد مع جميع األسالف

2008 grey stallion
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Nile Queen)
Proudly bred by Le Soleil Stud -Italy
Owned by Bebo Stud - Egypt

ilal, “the moon” illuminates
the darkness of night with his
celebrated lineage. His dam Alfabia Nile Queen
is a lovely daughter of the excellent Babolna
bred sire Teymur B, a European champion
of the renowned Tamria line. Alfabia Nile
Queen is from the athletic Yashmak branch
of the world famous Rodania family that
produced U.S. National Champion mare
Serenity Sonbolah, and superior sire ZT Faa
Iq. Being a straight Egyptian son of Laheeb Al
Nasser, Hilal Le Soleil combines all the major
strains into one supreme young stallion.

هالل لو سولي

 فحل أزرق2008
) الفابيا نيل كوينx (لهيب الناصر
 إيطاليا- تفخر بإنتاجه مزرعة لو سولي
ملك مزرعة بيبو – مصر
 أمه. يضيء ظالم الليل بنسبه المحتفى به،هالل
الفابيا نيل كوين إبنة فحل بابولنا الممتاز تيمور
 الفابيا. وهو بطل أوروبا من نسل تمرية الشهير،بي
نيل كوين من فرع يشمك الرياضية من عائلة رودانيا
المشهورة عالمي ًا التي أنتجت بطلة الواليات المتحدة
 ومن األب الممتاز زى،الوطنية الفرس سرينتى سنبله
، كونه إبن لهيب الناصر ذى الساللة المصرية.تى فايق
هالل لو سولي يجمع بين جميع األرسان الرئيسية في
.فحل واحد

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Kasmira Bint Mahdia)

eSha Malacha is another
exquisite example from the famed
“M” family tracing back to the mare Malikah
from Europe. Her dam is VA Kasmira Bint
Mahdia by Ansata Sinan, this magical cross
of Laheeb Al Nasser on top Ansata Sinan
daughters continues to work magnificently
for DeShazer Arabians.

ديشا مالكا

2010مهرة زرقاء
) فى إيه كاسميرة بنت مهديةx (لهيب الناصر
ديشا مالكا هى مثال آخر رائع من العائلة الشهيرة
 أمها هى فى إيه." تعود إلى مليكة من أوروباM"
 واليزال هذا،كاسميرة بنت مهدية من أنساتا سنان
التزاوج السحري للهيب الناصر مع بنات أنساتا سنان
.يعمل بشكل رائع لخيول مزرعة ديشازر

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x Alia Joy Moniet)
Proudly owned by Bj Albuaijan Stable, Abdulsalam N.A. Albuaijan
Kuwait

eSha Joy Laheeba has the
patented head of her sire, Laheeb
Al Nasser. She is just one of many
foals by Laheeb Al Nasser that have his
signature look with the short dished face and
tremendous width between the eyes. Recently
sold to Kuwait, there is no doubt who this
filly’s sire is.

ديشا جوى لهيبة

2010مهرة زرقاء
) عليه جوى منيةx (لهيب الناصر
 عبد السالم،مملوكة بفخر لمربط بج البويجان
 الكويت-البويجان
 وهى.ديشا جوى لهيبه لديها رأس أبيها لهيب الناصر
واحدة من مهرات لهيب الناصر العديدة الالتي لديهن
.توقيعه برأس قصير مقعر وعرض هائل بين العينين
ً
 هذه المهرة هى بالفعل "إبنة.مؤخرا إلى الكويت
بيعت
."أبيها

2009 grey filly
(Laheeb Al Nasser x Sinanana)

he is the image of beauty and grace
equal to the sire and dam of this
filly’s oustanding sire, Laheeb Al Nasser.
DeSha Saida is named in honor of Laheeb
Al Nasser’s dam, Bint Saida Al Nasser, the
Reserve World Champion Mare who to this
day leaves a lasting impression of beauty to
all who visit her at Al Nasser Stud in Qatar.
DeSha Saida is living proof of the merits of
having world-class parents and grandparents.

ديشا سعيدة
2009 مهرة زرقاء
) سيناناx (لهيب الناصر
إنها صورة من جمال ورشاقة أبيها وجدتها ألبيها
ً
إحتفاءا بأم لهيب
 سميت ديشا سعيده.لهيب الناصر
 بطلة العالم اإلحتياطية، بنت سعيدة الناصر،الناصر
والتى حتى يومنا هذا تترك إنطباعا دائما من الجمال
 هى، ديشا سعيده.لكل من زار مربط الناصر في قطر
الدليل الحي لمزايا وجود اآلباء واألجداد ذوي المستوى
.العالمي

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Tosca Bint Sinan)
Proudly owned by DeShazer Arabians & Gerry and Lois Pate

uality and elegance personify
descendants from the Adaweya
line, and DeSha Adaweya is well
deserving of caring on the name of this
famous line. She has beautiful conformation,
a level topline, pretty head and wonderful
movement. Only one of a few daughters
from this line in the U.S., DeShazer Arabians
is very excited about her future role in their
breeding program.

ديشا عدوية

2010 مهرة زرقاء
) فى إسه توسكا بنت سنانx (لهيب الناصر
مملوكة بفخر لمزرعة ديشازر وجيري ولويس بات
 وديشا،جودة وأناقة تجسيد ألنسال خط نسل عدوية
فلديها.عدوية تستحق رعاية اسم هذا الخط الشهير
 ورأس جميل وحركة،شكل جميل وخط ظهر مستوى
 هي واحدة من البنات القليلة من هذا الخط.رائعة
 مزرعة ديشازر متحمسة جدا،في الواليات المتحدة
.لدورها في المستقبل في برنامج التربية الخاص بهم

he halls of Arabian horse eminence are adorned with images of those, who
are unique, like no other, supreme unto themselves, and timeless...

... والخالدة، التى ال مثيل لها،زينت قاعات الحصان العربي بصور تلك الخيول الفريدة
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