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 مقدمة

 

ف الخلق سيدنا محمد  ن والصالة والسالم عىل أشر الحمد هلل رب العالمي 

 بعد،،،صىل هللا عليه وسلم... أما 

فقد وفقنا هللا إىل البحث والتقصي عن العديد من سالالت الهجن 

المختلفة والمتنوعة، وذلك من خالل اإلعتماد عىل العديد من المصادر 

ها من جهة المتنوعة والمختلفة، حيث اشتملت كل ساللة عىل تعريف ب

 األب واألم من منتجينها. 

 وهللا وىلي التوفيق... 

 أخوكم..... 

 حزام انديله خالد محسن
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 -ساللة ظبيان: 

—————- 

ي كتب كان يروغ بالظنى وسمي ب )ظبيان(  ظبيان األوىلي -1
 هو ظبيان بن مسعود من بنن

ه وبعدما وافتها المنيه راح -2 ي كتب أسمها مهي 
جاب ظبيان مسعود  ظبيان بعي  حرمه من بنن

ي كتب  وأنشهر بأسم )ظب
 يان السبيل( لبنتها مريم بنت عىلي  من المعاليه من بنن

ي ظبيان : 
ن
ي ذكرت ف

  -ومن القصائد الن 

 دور عمق ظبيان وين تحيده

 يوم السعن وقف وفيه ازهيده

 للشاعر بن ساري 

 ورد أخوه وقال 

 دور عمق ظبيان ىلي متلنه

 ترى بناته قاطعات الهنه

 عقب التعب فرحات ولهن بنه

ن الفرض ىلي منجنه وى حسي   شر

 ليتك نظرت القاع ىلي طاحنه

ي  بنت  ظبيان السبيل: وقيل 
ن
 -ف

 يابن غنش بنت السبيل أسقوها

 عدو مطاياكم وهي بدوها

ع  ي الحوض شر
ن
 عطوهاأوأن مابغت ف

 -ومن أنتاجه : 

م هللا يرحمه(   ظبيان بعي   الكاروب )حياة سالم بن حضي 

ي   الكعنى
ن  وظبيان بعي  ديي 
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 والعابر بعي  بن سويدان 

 وظبيان ساري 

 وظبيان بن صبيح 

 بعي  خدوموظبيان 

ي ذاك الوقت 
ن
ي عرفت ف

ها الكثي  من ساللة ظبيان الن   وغي 

 ظبيان ساري 

 ظبيان السبيل  -األب: 

 بنت صوغان بن عويضان  -واألم: 

يوم من األيام. تسابق بن ساري عىل ظبيان مع درعي عىل األصيفر  وعير ظبيان وسبقه 

 الدرعي عىل األصيفر وغرد قال 

و بن ساري  ظبيان سبج وبشر

 اه االصيفر مثل دفق الياريي

  -و ردوا يوم األيام وتسابقوا وسبق ظبيان األصيفر  وغرد بن ساري وقال: 

 اسمي االصيفر هو بيسبق ضاري

ا الخطره يطيح مياري  اال شر

 ظبيان سواله المطوع جاري

ي حظ أنصاري
ن
 يوم سلم راسه ف

 راح نذكر أهم الزمول المنتجة من ساللة ظبيان 

 بعي  بن جمعه بن عبيد حميدان الفالسي هللا يرحمه  الوري الشيبة -1

ن  -األب:   ظبيان بعي  ديي 

 صوغة ناقة حياة الشيخ سعيد بن مكتوم هللا يرحمه  -واألم: 
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بنات كانت بناته ماتنسبق. عند بن حميدان وقال حياة الشيخ زايد هللا يرحمه تبون تسبقون 

ي بنات الوري بناته الىلي عند بن حميدان وأسبقوا  له  ا ونوخو  للوريالوري  نوخوا 
ن
 وقيل ف

 لو مابنات الوري جان اغدينا

 جان ارتضف دين وفوقه دينا

 الخوار الشيبة بعي  الشيخ محمد بن راشد   -2

لم المحفف هللا يرحمه ولد الوري  بعي  حياة الشيخ سعيد بن الخوار بعي  حياة سا -األب: 

 راشد بن حميد النعيمي ولد الوري الشيبة 

بنت صوغان بعي  حياة راشد بن عبدهللا الخاطري هللا يرحمه الملقب ) العوف(ولد  -واألم: 

 صوغان بن دلم 

 ظبيان بن جرش -3

 ظبيان الكاروب  -األب: 

 النش  من عيال ظبيان  -واألم: 

 ظبيان بوكشة  -4

 ظبيان بن جرش ولد ظبيان الكاروب  -األب: 

 بنت سديح بعي  المعاليه ولد ظبيان السبيل  -واألم: 

ي  -5
 ظبيان القريشر

 ظبيان بن جرش ولد ظبيان الكاروب -األب: 

 بنت ظبيان بعي  بن فالق  -واألم: 

 ظبيان بن بينونه -6

 عىلي بن بينونه ولد ظبيان الكاروب  مياح بعي   -األب: 

 بنت صوغان  -واألم: 

ي  -7
 بديع بعي  الشيخ عبدهللا بن خليفة ال ثانن

 الفلفل ولد ظبيان بن بينونه  -األب: 
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 بنت ولد الخمري الشيبة  -واألم: 

 ظبيان النسيم 

ي ولد ظبيان الك -األب: 
ن
ي ولد الصعيب بعي  الهادف  اروبظبيان بعي  عبدالسالم شليوي    ح الكتنى

 ساللة مصيحان المعال 

———————— 

 األصيفر بعي  المعال  -األب: 

 مصيحة )باطنية(  -واألم: 

  -أبرز أنتاجه: 

 المسك الشيبة

 مصيحان المعال -األب: 

 المسك ناقة المعال -األم: 

 خديدات الشيبة

 مصيحان المعال -األب: 

 من بوش المعال  -األم: 

 عويان 

 مصيحان المعال -األب: 

 ساللة المسك الشيبة بعي  المعال 

 مصيحان المعال ولد األصيفر بعي  المعال -األب: 

 المسك بنت ذيبان الصلوف  -واألم: 

  -أبرز أنتاجه: 

 غثيوان الشيبة  -1

 المسك الشيبة -األب: 
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اه بن سميط حوار  من بن  -األم:  ي من بنات ظبيان وغثيوان شر غثيوة ناقة بن حارب المهي 

ي   حارب المهي 

 أصفر الغويص  -2

 المسك الشيبة -األب: 

 مصيحان مظفر  -3

 المسك الشيبة -األب: 

ن الشيبة-4  شاهي 

 المسك الشيبة -األب: 

 بنت لوحيد بعي  الصارمي )ذيبان(  -واألم: 

 الكهرب أخو الشطوطية -5

 المسك الشيبة -األب: 

 

ن   ساللة شاهي 

————— 

ن بن عوانه هللا -1 ن الشيبة بعي  حياة الشيخ حمدان بن راشد هللا يرحمه )بعي  شاهي  شاهي 

 سم حياة الشيخ زايد هللا يرحمه  البعي  عىل راعية وأنشهر البعي  بهذا األ 
ً
 سم( يرحمه سابقا

 المسك بعي  المعال -األب: 

)ذيبان( وأمها بنت صوغان بعي  ح -واألم:  ي بنت لوحيد بعي  الصارمي  الزعانى
ن  سي 

  -وأبرز أنتاجه: 

 الكليىلي  -2
ن  شاهي 

ن الشيبة  -األب:   شاهي 
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ي  وأمها المجه  -واألم:  مليحة ناقة حياة العرصي بن حموده  هللا يرحمه بنت صوغان الخزرجى

اها  بنت الوري بعي  بن حميدات  هللا يرحمه  بنت غرابة بنت ظبيان بالحوته  بنت درعية شر

 قوم بالعبدعىلي بن غانم بن حموده من 

ن الرقود  -3  شاهي 

ن الشيبة -األب:   شاهي 

ن الشيبة وأمها الرق -واألم:  ود الرقود ناقة حياة الشيخ حمدان بن راشد هللا يرحمه بنت شاهي 

 الفاطر بنت مصيحان المعال

ن البويضا  -4  شاهي 

ن الشيبة  -األب:   شاهي 

 البويضا بنت المسك الشيبه وأمها باطنية -واألم: 

 من أنتاج حياة الشيخ حمدان بن راشد )رحمه هللا( 

 شكالن الشيبة  -5

ن الشيبه  -األب:   شاهي 

 الشكلة )باطنية( -واألم: 

 من أنتاج حياة الشيخ حمدان بن راشد )رحمه هللا(  

 لمح البرص-6

 شكالن الشيبة  -األب: 

اية من السعودية  -واألم:   لمحه مشر

 راشد )رحمه هللا(من أنتاج حياة  الشيخ حمدان بن 

ن سعود -7  شاهي 

ن الشيبه  -األب:   شاهي 

حوشه بنت  وذران بعي  خليفة بن فطيس المطيوعي المنصوري وأمها حوشه ناقة  -واألم: 

 خليفة بن فطيس  قلطها عليهم الشيخ مكتوم بن جمعه ال مكتوم
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 الواعي ام الزبار -8

ن الشيبة -األب:  ي ولد شاهي 
ن بن خادم الرمينر  شاهي 

 الواعية)الرصيدية( بنت الخمري الشيبة -: واألم

ن  -10  الصيادشاهي 

ن الشيبة -األب:   شاهي 

ي بنت الخوار بعي   -واألم: 
 
 بن دبغان محمد  الحبيال  بالرقراف

 وأمها من بوش بن حميدان

 

 ساللة خديدات الشيبة

————————- 

 خديدات الشيبة -1

 مصيحان المعال  -األب: 

 بن راشد المعال )رحمه هللا( من بوش حياة الشيخ عىلي  -واألم: 

 وأهداه الشيخ عىلي بن راشد المعال عىل حياة الشيخ زايد )رحمه هللا( 

 وبران المختيى الشيبه-2

 خديدات الشيبه  -األب: 

 وبره ناقة بن زاهره بنت ظبيان -واألم: 

 وبران بن عيد  -3

 وبران المختيى الشيبه  -األب: 

 بنت ظبيان بوكشه  -واألم: 
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 شاب الشيبة  -4

 خديدات الشيبة  -األب: 

 الخميسة من خمايس أهل عمان -واألم: 

 الخطل الشيبة  -5

 خديدات الشيبة  -األب: 

ين  -واألم:   مطيلة ناقة بن مي 

ين   وساللة مطيلة ناقة بن مي 

ي  -األب:  ي ولد ظبيان بعي  هادي األحبانى
 مطيالن بعي  أحمد بن محمد البلوسر

 عي  بن شنه ظاهره من بوش الحميدات من عند بن عويضان بنت صوغان ب -األم: 

 فراع الشيبة  -6

 خديدات الشيبة -األب: 

 الذهب الشيبة -7

 خديدات الشيبة  -األب: 

 بنت ظبيان بن بينونه -واألم: 

 سديح الشيبة -8

 خديدات الشيبة -األب: 

ي  وأمها المجه مليحة ناقة حياة العرصي بن حموده  هللا يرحمه بنت صوغان الخزر -واألم:  جى

اها  بنت الوري بعي  بن حميدات  هللا يرحمه  بنت غرابة بنت ظبيان بالحوته  بنت درعية شر

 الكليىلي من األم
ن  . عىلي بن غانم بن حموده من قوم بالعبد وسديح أخو شاهي 
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  هملول ساللة

                                                                                                     

  بدر  بن هملول -1

  المعال  مصيحان ولد  عويان -: األب

 ظبيان ساللة من ضيخان بن هملول بنت هملوله -: واألم

 الشيبة بطي  بن هملول-2

 بدر بن هملول -: األب

  غدير  بن عىلي  حياة ناقة الطويلة -: واألم

  غدير  بن عىلي  حياة ناقة الطويلة وساللة

م بن سالم) الكاروب ظبيان ولد  ضبابه بعي   مليح -: األب   السبيل ظبيان ولد ( حضي 

ا  بنت الطويلة -: األم اه  غدير  حياة بعي   الخضي   يرحمه هللا مرخان بن يعروف حياة من شر

ن   السبيل ظبيان ولد  خدوم بعي   ظبيان بنت الطويله وجدتها  ريال 30و بناقتي 

 ( هللا رحمه) غدير  بن محمد  بن  غدير  حياة فيها  يقول

 يدها واالصيفر  بوها  ظبيان

 ماسدها الشعر  ياخطام وحلفت

  المختيى  جبار -3

  بطي  بن هملول -: األب

ه بنت -: واألم   سويدان بن بعي   الحضي 

  المختيى  جبار  أم وساللة

ه -: األب  السبيل ظبيان ولد  صبيح بن ظبيان ولد  بالمري ظبيان ولد  الحضي 

 السبيل ظبيان ولد  سويدان بن بعي   العبار  بنت واألم
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 صوغان ساللة

————— 

  المسافري صوغان -1

 الصايغ بعي   صوغان ولد  دلم بن بعي   السبيل صوغان ولد  عرجان ولد   مجان -: األب

وح بنت -: األم   المسافري سيف بعي   العويص ولد  حوشان ولد  المي 

 الشيبة سلهود  -2

  المسافري صوغان -: األب

 سلهوده -: األم

 سلهوده وساللة

 الكيباىلي  سعيد  بن خليفة بعي  ( ذيبان) الوري -: األب

 المعال مصيحان بنت -: األم

  حميد  بن راشد  بن سالم  أنتاج ومن

  الشيبة حشيم-3

  المسافري صوغان-: األب

  حشمة -: األم

 حشمة وساللة

ن  -: األب  الشيبة شاهي 

  راشد  بن حمدان الشيخ حياة بوش من -: األم

 (هللا رحمه) راشد  بن حمدان الشيخ حياة أنتاج من

 الشيبة مياس -4

  المسافري صوغان -: األب

  مياسة -: األم
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 مياسة وساللة

ن  -: األب   الشيبة شاهي 

   المعال  مصيحان بنت -: األم

 ( هللا رحمه) راشد  بن حمدان الشيخ حياة عىل وبيعة الرزي سالم بن جمعة حياة انتاج من

  عقال ابو  مياس-5

  الشيبة مياس -: األب

 ( باطنية) عرقه وجدته  الشيبة الخمري ولد  مزراق بنت -: األم

ي  صوغان-6  الكاسنى

  المسافري صوغان -: األب

ن  بنت -: األم  بن صقر  الشيخ بعي   مصيحان بنت والكاسبية الكاسبية وأمها  الشيبة شاهي 

  الشيبة المسك بنت وأمها  القاسمي  محمد 

  الشيبة جياش-7

ي  صوغان -: األب
 
ف   الشيبة صوغان ولد  بالشر

 الشيبة الوري بنت وجدته الشيبة الخمري بنت -: واألم

  -: أخرى سالالت

                                                                                                                     

  الشيبة بديع -1

ي ) سعد  -: األب
  سعود  االمي   بعي  ( سودانن

يه وجدتها  مرّيان مربط من بعي    عىل وأمها  كاظم  ال بعي   الرّيف بنت-: األم  هجن من مشر

 العجمان

  الشيبه مهاجر -2

  الشيبة رياض -: األب

ه بن بوش من  سحامه مربط من  كمهود    بنات من -: األم  العفاري نخي 
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  بالسعودي الكهرب-3

 الشيبة المسك ولد  الشطوطية أخو  الكهرب -: األب

 النخىلي  بوش من -: األم

  النخىلي  محمية أنتاج من

خ عرقان-4   المشر

ي ) الهرش غبيشان -: األب
 ( سودانن

خ -: األم ي  ال محمد  بن جاسم الشيخ هجن من( باطنية) المشر
 والماء الكهرباء وزير ) ثانن

 ( السابق

ي  ال محمد  بن جاسم الشيخ إنتاج من
 ثانن

  صلعا  أبو  عبدهللا عىل وأهداه الوالد  األمي   سمو  بعي   اسعاف-5

خ عرقان -: األب   المشر

ي ) الهرش مساح بنت الطويره -: األم
 ( سودانن

  أمه مع حوار  وهو  الوالد  األمي   عىل واهداه النعيمي  الجفاىلي  حمد  بن  حسن انتاج ومن

 المكسور متعب-6

ي  -: األب
ي  بعي   الحصينن   االحبانى

ي  بعي   المسك بنت وجدته شعيلة ولد  مقصص بنت متعبة -: واألم  األحبانى

ي  فالح بن سعيد  انتاج من  األحبانى

  األمي   سمو  بعي   الهرش العاصي  -7

ي ) خليفه ال ركاب من -: األب
 ( عمانن

  شابل ال هجن من( عمانية) ضحية ال من -: واألم

  شابل ال ناص  إنتاج ومن

  الشيبة الناوي -8
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  الهرش العاصي  -: األب

 سودانية -: واألم

ه الجفاىلي النعيمي ومن   انتاج محمد بن سيف بن زعيتي 

 الشيبة الخمري-9

 الدرعي  حامد  بن أحمد  بعي   األصيفر  -: األب

 الشيبة الوري ولد  معضد  بن عبدهللا ناقة الختلة -: واألم

 المتحدة العربية األمارات دولة رئيس بعي   الشيبة مليح -10

 الشيبة المسك ولد  الغويص أصفر  -: األب

 الخصاونه بعي   ظبيان بنت -: واألم

  الهرش الباز -11

  شعيلة ولد  مقصص -: األب

  بالهىلي  بوش من وجدته الشيبة الخوار  بنت الخوارة -: واألم

 الشحانية هجن ناقة غبة األم من وأخته

 بالقوب  ع مسفر  بن غانم انتاج من والباز 

 المطيوعي   عفراء بن  بعي   مقصص-12

 الشيبة مقصص -: األب

 هللا  غدير  بن محمد  بن غدير  حياة ناقة الهده وجدته الشيبة الخوار  بنت الخوارة -: األم

ا  بنت  يرحمه اه هللا  غدير  حياة بعي   األصيفر  ولد  الخضي   جذع مرخان بن يعروف حياة شر

ا  أسمه يرحمهم هللا غدير  حياة عند  كان  بعي   عىل وسماه ريال 6ب الدروع من  وسبق الخضي 

اه يعروف عند  ن  ب مرخان بن يعروف حياة من غدير  حياة وشر   ريال 30و ناقتي 

  بالقوب  ع مسفر  بن غانم انتاج من ومقصص

  النابوذة براق -13

ي  -: األب
  سودانن
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 سودانية -: واألم

  الرفادة الباسل-14

ي ) راشد  بن محمد  الشيخ بعي   المعري -: األب
 ( سودانن

ي )البشاري بنت الغزيل -: األم
 الرفادة بعي  ( سودانن

 الرفادة سعد  بن عامر  أنتاج من

  الطامي  فهد  بعي   الكاظم) الشيبة القاهر  -15
ً
 ا م جابته أمه يوم من ألنه بالكاظم وسمي  سابقا

ي  أسمعوه
ن

اه يرع   القاهر  وسماه راشد  بن محمد  الشيخ وشر

ي  -: األب
ي ) الطامي  بعي   القعينن

 ( سودانن

 ( عمانية) الطامي  ناقة مشيحة -: األم

ي (  هللا رحمه)الطامي  فهد  حياة مشحيه وذكر 
ن
ي  ويقول قصائدة أحد  ف

ن
 -: قصيدته ف

 مشيحه يمنن  مع شاح سلم أن

ي حظ مع الفلس باب سجلوا   غي 

  السعدون مبلش-15

  الشيبة القاهر  -: األب

 العطوات وسم عليها  ناقة -: األم

  بالقوب  ع طارش أنتاج ومن

 الشيبة المتحد  -16

  الهرش السعر  -: األب

 الرفادة سعد  بن عامر  هجن من طمره -: واألم

  الهرش البالوم -17

 الهرش السعر  -: األب

 واألم األب من الشيبة المتحد  أخو  والبالوم الرفاده سعد  بن عامر  هجن من طمره -: واألم
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  -المصادر : 

———— 

 حميد بن بدر  -1 -المسك الشيبة :  -1

 عبدهللا بن راشد بن مرخان -2                              

ن الشيبة :  -2 ي  -شاهي 
ن العوانن  محمد بن شاهي 

 سعيد بن مظفر العامري -مصيحان مظفر:  -3

 سيف الغويص  -أصفر الغويص:  -4

ي سعيد بن عبيد بن نهي -مليح الشيبة :  -5  له الكتنى

ي  -شكالن الشيبة :  -6  سهيل بن غراب الكتنى

ن البويضا:  -7  سهيل بن غراب  -شاهي 

ن الرقود :  -8  محمد بن جمعه الرزي  -شاهي 

ي  -الواعي أم الزبار :  -9
 بن خادم الرمينر

ي  -لمح البرص :  -10  سهيل بن غراب الكتنى

 الكليىلي :  -11
ن  سعيد بن محمد الكليىلي  -شاهي 

 عبدهللا بن راشد بن مرخان  -ظبيان مسعود: -12

 عبدهللا بن راشد بن مرخان  -1 -ظبيان السبيل: -13

ي  -2                               م الكتنى  سعيد بن حضي 

ي  -3                               وت بن ساري الكتنى  الحيى

 مبارك بن عىلي بن ضاجي  -4                              

 عبدهللا بن راشد بن مرخان  -ظبيان الكاروب:  -14

 سيف بن سويدان -العبار بعي  بن سويدان:  -15

16-  : ن  عبدهللا بن راشد بن مرخان -ظبيان بعي  ديي 
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 عبدهللا بن راشد بن مرخان -الوري الشيبة :  -17

 عبدهللا بن راشد بن مرخان  -ظبيان بو كشة:  -18

 شد بن مرخان عبدهللا بن را -ظبيان بن جرش:  -19

 عبدهللا بن راشد بن مرخان -ظبيان النسيم :  -20

 سعيد بن عىلي بن بينونة -ظبيان بن بينونة :  -21

 عبدهللا بن راشد بن مرخان -ظبيان خدوم:  -22

ي  -ظبيان ساري: -23 وت بن ساري الكتنى  الحيى

ي :  -24
 عبدهللا بن راشد بن مرخان -ظبيان القريشر

 مصبح بن صايغ بن صوخ -بديع الشيخ عبدهللا:  -25

 راشد الكيباىلي  -الفلفل :  -26

 حميد بن بدر  -1 -غثيوان الشيبة:  -27

 بن سميط  -2                               

 عبدهللا بن سالم المسافري  -1 -صوغان المسافري :  -28

 عىلي بن مصبح بن كاسب المسافري -2                                      

ي  -حشيم الشيبة :  -29  سهيل بن غراب الكتنى

 سلطان بالشر  -سلهود الشيبة:  -30

ي  -الخوار الشيبة:  -32
 الغبشر

33-  : ي ي  -1 -صوغان الكاسنى  سهيل بن غراب الكتنى

 عىلي بن مصبح بن كاسب -2                                  

 عبدهللا بن راشد بن مرخان-1 -مصيحان المعال :  -34

 حميد بن بدر-2                                  

ي  -جبار المختيى :  -35  سيف بن سويدان الكتنى
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 عبدهللا بن راشد بن مرخان -هملول الشيبة:  -36

 سيف بن حميد بن بدر  -هملول بن بدر:  -37

ي  -1 -القاهر الشيبة :  -38
 بدر الدعجانن

 عبدهللا بن مجاهد السليس -2                          

ان  -لش السعدون : مب -39  راشد بن عبيد بن بعي 

ة العفاري  -مهاجر الشيبة:  -40  سهيل بن نخي 

خ:  -41  محمد بن عمي  النعيمي  -عرقان المشر

42-  :  محمد بن عمي  النعيمي  -أسعاف بعي  االمي 

 محمد بن عمي  النعيمي  -الناوي بعي  حياة الشيخ حمدان:  -43

 رج دلبج بن صالح األع -بديع الشيبة:  -44

ن المسافري  -جياش الشيبة:  -45  محمد بن سالمي 

46-  :  حمدان بن عبيد بن عيد المنصوري -وبران المختيى

 حمدان بن عبيد بن عيد المنصوري -وبران بن عيد:  -47

 غانم بن مسفر بالقوب  ع  -الباز الشيبة:  -48

 غانم بن مسفر بالقوب  ع  -مقصص بن عفراء :  -49

ان راشد  -الباسل الرفادة:  -50  بن عبيد بن بعي 

 عىلي بن هويدي -البالوم الهرش:  -51

 مسلط بن شعيفان السبيعي  -المتحد الشيبة:  -52

 محمد بن جمعه الرزي  -مياس الشيبة:  -53

ي  -مياس بو عقال:  -54  سهيل بن غراب الكتنى

ين -الخطل الشيبة:  -55  سلطان بن عىلي بن مي 

 حمد بن بطي الغفىلي  -شاب الشيبة:  -56
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ي  -متعب المكسور:  -57  فالح بن سعيد األحبانى

 محمد بن عىلي بالسعودي  -الكهرب بالسعودي:  -58

ي  -مليح الشيبة:  -59  سعيد بن عبيد بن نهيله الكتنى

 عدة مصادر وجاري البحث عن المنتج -فراع الشيبة:  -60

ن الصياد:  -61 ي  -شاهي   سهيل بن غراب الكتنى

ي سالم بن مطر بن فرحه  -الذهب الشيبة:  -62  الكتنى

 فرج بن حموده الظاهري -سديح الشيبة:  -63

ن الصياد:  -64 ي بن راشد سالم  -1 -شاهي 
 
 بالرقراف

ي  -2                                 سهيل بن غراب الكتنى


