
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 12/9/1122للخيول العربية ألاصيلة  السادسالسباق الدوري 

 

 الشوط ألاول 
 9عدد الخيول : 

 (ثالثة)درجة  السورية الصافيةلخيول العربية ألاصيلة ل

 كغ 25سنوات  3الوزن املشترك                        

 كغ 22 سنوات 4                                           

 كغ   25سنوات  2                                           

 املسافة

 م 0111

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

 1.17.29 كغ 21.2 ناجي الشاوي  منصور زيتون  الحسين مجد ناجي الشاوي  أزرق فرس 5102 ك. دعجانية عبلة الفادي نورس البحر آيال الفادي ألاول 

 1.18.00 كغ 25 أ.الجميل شعالن الكردي فخر بكور  أ.الجميل أدهم حصان 5112 ك. عرموش الصحراء سحاب أسعد الثاني الثاني

فيصل الحق  الثالث

 عريضة

 1.18.50 كغ 24 فايز عريضة قاسم قاسم عنوزي الحسن قاسم قاسم أشقر حصان 5102 حمداني سمري  نوف عريضة طير دياري 

 

 

 الشوط الثاني
 03عدد الخيول : 

 (ثالثةللخيول العربية ألاصيلة املسجلة )درجة 

 كغ 25سنوات  3الوزن املشترك                        

 كغ 22سنوات  4                                           

 كغ   25سنوات  2                                           

 املسافة

 م 0111

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

 عنفوان أوغاريت ألاول 
جوب 

 دومنجوي 
 1.14.58 كغ 24 فهد القوجة سليم إبراهيم فخر بكور  فهد الكردي أحمر حصان 5102 عبيان شراكي لبنى الشام

 سحبان البرازي  أحمر فرس 5102 عبية شراكية مهيوبة الرشيد بردى الشام ضمرة الرشيد نيالثا

 وأيمن عيس ى 

حمدان العبد 
 هللا

 1.18.58 كغ 20.2 أيمن عيس ى سحبان البرازي 

فايلة دي  مخيف قطر ورد الكور  الثالث
 رويس

اسعيد  جهاد غزال مجحم الدعيبو شادي الكور  أزرق حصان 5102 بال
 السعيد

 1.21.72 كغ 25

 



 

 

 

 

 الشوط الثالث
 0انسحاب  3عدد الخيول : 

 (ثانية)درجة  السورية الصافيةلخيول العربية ألاصيلة ل

                     كغ  25الوزن املشترك                                                                      
 املسافة

 م 0111

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

 SHسهم  ألاول 
غيث 
 الغوطة

 محمد حماية محمد حماية أ.نادي الشرطة أزرق حصان 5103 ص. جدراني جنى
أ.نادي 
 الشرطة

 1.12.22 كغ 25

نصار  أيوب غازية مجحم الدعيبو كحول  نصار  أزرق فرس 5105 عبية شراكية رضية الزعيم حكيم زمانه ريما العرب الثاني
 كحول 

 1.13.25 كغ 25.2

 

 

 الشوط الرابع
 5عدد الخيول : 

  ( ثانية)درجة خيول العربية ألاصيلة املسجلة لل

 كغ                         25          سنوات  4الوزن املشترك                                              

 كغ                         24سنوات فما فوق  2                                                                

 املسافة

 م 0111

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

 ربيع أوغاريت ألاول 
جوب دو 
 منجوي 

 شقرأ حصان 5104 بال محبوبة شبل
أيمن وأحمد بالل  

 ورامي الطبل
 ابراهيم السبع محمد حماية

فهد 
الكردي و 
ابراهيم 
 السبع

 1.13.59 كغ 22

 أحمر حصان 5100 بال هسبر زعيم الشجاعة سكب املأمون  الثاني
محمد وسيم 

 تكلة
 1.13.80 كغ 51 محمد تكلة فهد بكور  فخر بكور 

 

 

 الشوط الخامس
 0انسحاب  9عدد الخيول : 

 (رابعة)درجة  سنوات 3بعمر  (مفتوحيول العربية ألاصيلة )لخل

 كغ 24الوزن املشترك                                                                      
 املسافة

 م 0421

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

 فهد بكور  فخر بكور  يوسف املعيوف أشقر فرس 5102 بال زهرة ريم أبو الفدا ة املعيوفورد ألاول 
يوسف 
 املعيوف

 1.49.35 كغ 25.2

 يارا العرب الثاني
أسامة 
 الخراط

 أيوب غازية مجحم الدعيبو يعرب زهر الدين أشقر فرس 5102 ك.دعجانية  فرح الجد
محمد سمير 

 عاشور 
 1.49.89 كغ 25.2

 قحوم صدقي نسر الجنوب س صدقيبيبر  الثالث
عبيان ام 

 جريس
 أشقر حصان 5102

محمود صدقي 
 زريقات

 خالد باللي عصام الكردي
صدقي 
 زريقات

 1.50.25 كغ 24

 

 

 الشوط السادس
 5عدد الخيول : 

   سنوات فما فوق )درجة رابعة( 4بعمر  )مفتوح( خيول العربية ألاصيلة املسجلةلل

 كغ 24           سنوات  4الوزن املشترك                                               

 كغ 25 فما فوق  سنوات 2                                                                      

 املسافة

 م 0421

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

 مخيف قطر شهد عين قصارين ول ألا 
شيم عين 
 قصارين

 أحمر فرس 5105 ص. جدرانية
أمين ومصطفى 

 الخاني
 سحبان البرازي  فخر بكور 

محمد 
 الخاني

 1.39.50 كغ 24.2

 1.39.80 كغ 24 بشار العش أحمد الخراط عصام الكردي آل الخراط أشقر حصان 5104 كحيالن عجوز  شهد الشام أ.ج.موجود ورد العش الثاني

 أحمر حصان 5104 ك. حبالني نور الصافنات أف. رهن طالل الصافنات االثالث
حسين حالق و 

 رفعت غنامة
 رفعت غنامة مجد الحسين

عدنان 
 البيش

 1.40.22 غك 24

 


