
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 23/11/2018 السباق الدوري الثامن 
 
 

 الشوط ألاول 
 7عدد الخيول : 

 فما فوق  سنوات 4بعمر  السورية الصافية )درجة رابعة(الخيول العربية ألاصيلة 

 كغ                         44  سنوات           4الوزن املشترك                                      

 كغ  5.4يخفض لألنثى                                             كغ 45           سنوات  4                                            

 املسافة

 م 5511

 الزمن الوزن املربي املدرب الجوكي املالك اللون  الجنس العمر الرسن ألام ألاب اسم الجواد املركز

 1.7.44 كغ 44.4 نزار ألاسعد شعالن الكردي فخر بكور  أ. الجميل أحمر فرس 1155 ك.دعجانية حبيبتنا نزار الثاني لوتس الجميل ألاول 

 1151 صقالوي جدراني زينيتا محبوب جميل عيار الجواش الثاني
th  Arabian Horse Race     

Date: 23  Nov.  2018  
Track: Damascus Racetrack (Dirt)  

 
 

RACE      For Syrian Purebred Horses- First Time Running& run but didn't win;( 4Years old&up)         Distance: 1600 m   Weight: Weight: 4years:54 kg, 5 years&up:56kg       mares allowed 1.5 kg  

 
 
 
 

RACE     For Arabian Horses; First Time Running& run but didn't win;( 3 Years old)            Distance: 1000 m Weight: 54 kg     mares allowed 1.5 kg , beginners allowed 2 kg 

 
 

  

8  
Rank Horse Owner Breeder Trainer Jockey Sire Dam Birth Sex Color Weight Time 

saha1st Lotas Aljamil Nizar AlA'sad 
Nizar Al 
As'ad 

Sha'lan 
Alkurdi 

Fakher 
Bakour 

Nizar Althani Habibtna 2011 F Bay 54.5 2.7.44 

2nd Aiar Alhwash 
Ahel A'ba 
Stables 

Jwadat 
Alhawash 

Monqez 
Sarakbie 

Hamdan 
Alabdalla 

MahbobJamil Zinata 2012 M Black 56 2.7.97 

3rd Shaoq Alnaser 
Fayez 
Almakwie 

Mohammad 
Abulila 

A'hed Kalwie 
Yaman 
Alaliebie 

Bahar 
Alarab 

Bent Khairiah 2012 F Bay 54.5 2.8.24 

Entries: 7 in Database Withdrawal: 0  
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Rank Horse Owner Breeder Trainer Jockey Sire Dam Birth Sex Color Weight Time 

1st             

2nd             

3rd             

Entries 8 in Database Withdrawal:  0  2 
 حصان

 7..1.7 كغ 45 جودت الجواش منقذ سراقبي حمدان العبدهلل أ.أهل العبا أدهم

 عهد الكالوي  يمان العلبي فايز املكاوي  حمراء فرس 1151 صقالوية جدرانية بنت خيرية بحار العرب شوق النصر الثالث
محمد عدنان 

 أبوليلى
 14...1 كغ 44.4

 

 

 

 الثانيالشوط 
 3عدد الخيول : 

 سنوات فما فوق  4الخيول العربية ألاصيلة املسجلة )درجة رابعة( بعمر 

 كغ                         44سنوات             4الوزن املشترك                                            

 كغ 5.4يخفض لألنثى                                        كغ 45سنوات             4                                                  

 املسافة

 م 5511

 الزمن الوزن املربي املدرب الجوكي املالك اللون  الجنس العمر الرسن ألام ألاب اسم الجواد املركز

 1.51.15 كغ 44 بشار العش أحمد الخراط  عصام الكردي آل الخراط أشقر حصان 1154 كحيالن عجوز  شهد الشام أ.ج.موجود ورد العش ألاول 

 1..1.55 كغ 44 عدنان البيش رفعت غنامة مجد الحسين حسين الحالق أحمر حصان 1154 كحيالن حبالني نور الصافنات أ.ف. رهن طالل الصافنات الثاني

 53..1.5 كغ 44.4 - جهاد غزال فخر بكور  إلابراهيمرائد  شقراء فرس 1155 مستوردة جائزة جوب د كلير فني الثالث

 

 

 

 الشوط الثالث
 5عدد الخيول : 

 )كأس تشرين التصحيح(

 (الخيول العربية ألاصيلة السورية الصافية )درجة ثالثة

 كغ                         41سنوات             3الوزن املشترك                                             

 كغ                         44سنوات             4                                                              

 كغ 5.4يخفض لألنثى                             كغ 47سنوات             4                                           

 املسافة

 م 1111

 الزمن الوزن املربي املدرب الجوكي املالك اللون  الجنس العمر الرسن ألام ألاب اسم الجواد املركز

 حماد الجزعة خالد باللي فخر بكور  رضا املنصور  أدهم حصان 1154 معنقي حدرجي حكاية زماني جمال الناصر مختار حسونة ألاول 
 وعامر ألاحمد

 41..1.4 كغ 45

 1.44.45 كغ 47 غانم البرازي  سحبان البرازي  حمدان العبدهلل سحبان البرازي  أزرق حصان 1153 كحيالن املمرح الدمشقية ميسم الزعيم أمير الزمان الثاني

 .1.45.7 كغ 43 فايز عريضة عهد الكالوي  محمد حماية محمد ياسر كالوي  أشقر حصان 1154 حمداني سمري  نوف عريضة طير دياري  فيصل الحق عريضة الثالث

 

  



 

 

 

 

 الشوط الرابع
 51عدد الخيول : 

 الخيول العربية ألاصيلة املسجلة )درجة ثالثة(                                  

 كغ                         41سنوات             3الوزن املشترك                                       

                       كغ    44  سنوات           4                                                        

 كغ 5.4يخفض لألنثى                                 كغ 47سنوات             4                              

 املسافة

 م 1111

 الزمن الوزن املربي املدرب الجوكي املالك اللون  الجنس العمر الرسن ألام ألاب اسم الجواد املركز

جوري دو  أركان ألامير ألاول 
 منتيل

 .1.45.5 كغ .4 معن النعيمي سحبان البرازي  حمدان العبدهلل سحبان البرازي  أشقر حصان 1151 كحيالن عجوز  الثامرية

 أشقر حصان 1154 صقالوي مرزكاني صبحة الهادي ايماس الخيل سيف العبود الثاني
محمد خير العبود و 

 راتب قنطار
 خالد باللي  فخر بكور 

راتب القنطار 
وعيس ى 
 قطيفان

 1.47.15 كغ 44

 جهاد غزال مجد الحسين شادي الكور  أزرق حصان 1154 - فايلة دي رويس مخيف قطر ورد الكور  الثالث
اسعيد محمد 

 السعيد
 .5..1.4 كغ 44

 

 

 

 

 لشوط الخامسا
 5عدد الخيول : 

 درجة أولى وثانية –( مفتوحالخيول العربية ألاصيلة املسجلة )

 كغ 41 وما فوق  سنوات 4الوزن املشترك 

 املسافة

 م 1111

 الزمن الوزن املربي املدرب الجوكي املالك اللون  الجنس العمر الرسن ألام ألاب اسم الجواد املركز

 53..1.4 كغ 51 فائق الحكيم خالد باللي  فخر بكور  باسل النوري أحمر حصان 2011 شويمان سباح ست الحبايب تدمر ابن الحبايب ألاول 

 54..1.4 كغ .4 نادي الشرطة محمد حماية حمدان العبدهلل نادي الشرطة أزرق حصان 2013 ص. جدراني جنى غيث الغوطة SHسهم  الثاني

 هبةالسماء بحار العرب IIعقاب الشام  الثالث
كحيالن أم 

 عرقوب
 1.41.45 كغ 47 أحمد املوس ى عهد الكالوي  عهد الكالوي  معاذ املهايني أشقر حصان 2013

 


