
 حماه – السابعالسباق الدوري 

 

 6كغ عدد الخيول المشاركة : 45الوزن المشترك:  –مبتدئة و ركضت ولم تربح  –سنوات3 –الشوط األول : خيول سورية أصيلة 

 الشوط ألاول 

 م 0011
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 0316321 20 أشقر حصان 5102 صدقي قحوم الجنوب نسر حماية محمد باللي خالد زريقات صدقي زريقات صدقي صدقي بيبرس ألاول املركز 

 0317312 20 أزرق حصان 5102 الحموية ظالم بكور  فخر الكردي محمد الشواف دعاء بكور  عمار العاص ي هزاع املركز الثاني

 03173.1 20 أحمر حصان 5102 العاديات نجود العاديات سهم العلبي يمان الكالوي  عهد غليون  منور  القاسم قاسم العامر بشر املركز الثالث

 

 9كغ عدد الخيول المشاركة : 45الوزن المشترك:  –مبتدئة و ركضت ولم تربح  –سنوات3 –الشوط الثاني : خيول عربية أصيلة 

 الشوط ألاول 

 م 0011
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 الصافنات زئير املركز ألاول 

 الرؤوف عبد

 ومصطفى

 الخاني

 ابراهيم سليم البيش عدنان
 العبد حمدان

 هللا
 0312371 20 أزرق حصان 5102 الصافنات نور  الفدا أبو

 الصافي ورد املركز الثاني
 صباغ مصطفى عكرمة صافي

 بكور  فخر القاض ي منذر
 دو جوب

 منجوي 
 ..03123 20 أحمر حصان 5102 العرين تيماء

 مازن  غدير املركز الثالث
 ياسر محمد

 الكالوي 

 الكالوي  عهد محجوب زهير أحمد
 العلبي يمان

 كريشان

 الشام
 ..03163 20 أزرق حصان 5102 عريضة شهد

 

 

  



 4سنوات عدد الخيول المشاركة : 4كغ بعمر  46 -سنوات 5كغ بعمر  45الوزن المشترك:  –مبتدئة و ركضت ولم تربح  –الشوط الثالث : خيول سورية أصيلة 

 الشوط ألاول 

 م 0611
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 املركز ألاول 
 البلد ابن

 عاشور 

 الفتاح عبد املهايني معاذ

 الصبان

 الكردي مروان
 بيبرس الكردي عصام

 البلد بنت

 الثانية
 20 أشقر حصان 5105

5315351 

 الجواش عيار املركز الثاني
 الفتاح عبد العبا أهل

 الجواش
 السراقبي منقذ

حمدان 

 العبدهلل
 20 أدهم حصان 5105 زينتنا جميل محبوب

5316311 

 النصر شوق  املركز الثالث
 ياسر محمد

 الكالوي 

 عدنان محمد

 العلي ابو

 عهد كالوي 
 2532 أحمر أنثى 5105 خيرية بنت العرب بحار يمان العلبي

53013.1 

 

 

 4سنوات عدد الخيول المشاركة : 4كغ بعمر  46 -سنوات 5كغ بعمر  45الوزن المشترك:  –مبتدئة و ركضت ولم تربح  –سنوات فمافوق5 –أصيلة  عربية: خيول  الرابعالشوط 

 الشوط ألاول 

 م 0611
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 أليكس املركز ألاول 
 بكور  فهد دركزلي زهير بكور  فهد

 بكور  فخر
 اكس

 كلوسيف
 2532 أزرق أنثى 5100 الشجاعة زعيم

53103.1 

 .531230 2532 أحمر أنثى 5100 العرين اليت ميكالو مجد الحسين عماد خميس خميس ابراهيم خميس ابراهيم زنياتا املركز الثاني

 53163.1 20 أشقر حصان 5100 الشام شهد موجود3ج3أ الكردي عصام أحمد الخراط بشار العش أحمد الخراط العش ورد املركز الثالث

 

  



 8سنوات عدد الخيول المشاركة : 4كغ بعمر  45 -سنوات 5كغ بعمر 44سنوات كغ،  3كغ بعمر  45الوزن المشترك:  –رابحة  –سنوات فمافوق3-الشوط الخامس : خيول عربية أصيلة 

 الشوط ألاول 

 م 0.11
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 الكور  ورد املركز ألاول 
 عبدهللا شادي

 الكور 

 محمد سعيد

 السعيد

 غزال جهاد
 5305355 25 أزرق حصان 5102 رويس دي فايلة قطر مخيف الحسين مجد

 حسونة مختار املركز الثاني
 حسين رضا

 املنصور 

 الجزعة حماد

 ألاحمد وعامر
 5301312 22 أدهم حصان 5100 زماني حكاية الناصر جمال بكور  فخر باللي خالد

 املهايني جبل املركز الثالث
 غريب هشام املهايني معاذ

 قلعي وايمن

 الكالوي  عهد
 العلبي يمان

 دو بازيليك

 غزال
 53013.1 27 أحمر حصان 5101 ستيال اوسو

 

 

 9سنوات عدد الخيول المشاركة : 4كغ بعمر  45 -سنوات 5كغ بعمر  44 –سنوات  3كغ بعمر  45الوزن المشترك  –رابحة  –الشوط السادس : خيول عربية أصيلة 

 ألاول الشوط 

 م 0.11
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 أركان ألامير املركز ألاول 
حمدان  سحبان البرازي  معن النعيمي سحبان البرازي 

 العبدهلل

جوري دو 

 مونتيل
 5355355 27 أشقر حصان 5105 الثامرية

 العبودسيف  املركز الثاني

 محمد العبود

 راتب ومحمد

 قنطار

 قطيفان عيس ى

 راتب ومحمد

 قنطار

 5311312 20 أشقر حصان 5100 الهادي صبحة الخيل إيماس محمد حماية خالد باللي

 وردة املعيوف املركز الثالث
يوسف 

 املعيوف

يوسف ومحمد 

 املعيوف
 53123.1 2532 أشقر أنثى 5102 زهرة ريم الفدا أبو فخر بكور  فهد بكور 

 

 

  



 3عدد الخيول المشاركة : -سنوات 4كغ بعمر  45 –سنوات  5كغ بعمر  45الوزن المشترك  –رابحة  –الشوط السابع : خيول سورية أصيلة 

 الشوط ألاول 

 م 0.11
 الزمن الوزن اللون  الجنس التولد ألام ألاب الجوكي املدرب اسم املربي اسم املالك اسم الجواد

 املركز ألاول 
 الشام عقاب

 الثاني

 الكالوي  عهد املوس ى أحمد املهايني معاذ
 5307312 27 أشقر حصان 5101 السماء هبه العرب بحار العلبي يمان

 530.312 65 أحمر حصان 5100 الحبايب ست تدمر بكور  فخر باللي خالد الحكيم فائق الكردي فهد الحبايب ابن املركز الثاني

 الكالوي  عهد املركز الثالث
 عريضة فايز املهايني معاذ

 شحادة وحسين
 530.3.1 20 أزرق حصان 5101 البر خزنة الجزيرة صقر الحسين مجد الكالوي  عهد

 

 


