السباق الدوري الثاني  -دمشق 2020 / 6 / 26-

املركز

الشوط األول للخيول العربية األصيلة السورية الصافية درجة رابعة
ألام
ألاب
اسم الحصان
رقم التسجيل

ألاول

10058

سبحة K

عمر الخيام

ريم الناصر

الثاني

10127

الهدى M.Z

عمر الخيام

ليلى الفادي

الثالث

10052

عطية الباري غريب

حبيب غريب

شمس ألاصايل 3

المسافة  1450م الوزن المشترك  54 :كغ

العمر  3سنوات
الجنس
اسم المدرب
عهد الكالوي
فرس
محمد منصور
زيتون
فرس

اسم الجوكي

اسم المالك

اسم القميص

يمان العلبي

معاذ ايمن املهايني

الشهيد أيمن املهايني

عصام الكردي

محمد منصور زيتون

الهدى M.Z

مجحم الدعبو

مجحم الدعبو

أوالد هشام غريب

أوالد هشام غريب

فرس

الشوط الثاني للخيول العربية ألاصيلة املسجلة درجة رابعة العمر  3سنوات املسافة  1450م الوزن املشترك  54 :كغ
املركز

رقم التسجيل

اسم الحصان

األب

األم

الجنس

اسم المدرب

اسم الجوكي

اسم المالك

اسم القميص

ألاول

10905

سلمى دالل

نمر العاديات

غنود دالل

فرس

عهد الكالوي

يمان العلبي

معاذ ايمن املهايني

الشهيد أيمن املهايني

الثاني

10024

همام عين القصارين

ميكالو

شهد عين القصارين

حصان

عمرو سراج

حسين كعيد

زهير إسماعيل

الشهم

الثالث

10069

فجر الخراط

أسامة الخراط

فيحاء الخراط

حصان

أحمد الخراط

مجحم الدعبو

أحمد الخراط

الخراط

الشوط الثالث للخيول العربية ألاصيلة املسجلة درجة رابعة العمر 4سنوات فما فوق املسافة  1450م الوزن املشترك  4 :سنوات  54 :كغ  5 ،سنوات  56:كغ
المركز

رقم التسجيل

اسم الحصان

األب

األم

الجنس

اسم المدرب

اسم الجوكي

اسم المالك

ألاول

9982

العنود الصافي ( العش)

رمسيس العرين

نسمة العرين

فرس

محمد منصور زيتون

مجد العلي

خالد العش

الثاني

7380

آغا الوديان

دجالك

عال الوهاب

حصان

مجحم الدعبو

مجحم الدعبو

اسطبالت الخير

مال الشام فارس

محبوبة اسراء

روعة تيماء

فرس

عهد الكالوي

عبد الوهاب النمر

مطيع و خالد قبالن

الثالث

اسم القميص
العش
اسطبالت الخير
الشهيد أيمن المهايني

الشوط الرابع للخيول العربية ألاصيلة السورية الصافية درجة رابعة العمر 4سنوات فما فوق املسافة  1600م الوزن املشترك  4 :سنوات  54 :كغ  5 ،سنوات  56:كغ
المركز

رقم التسجيل

اسم الحصان

ألاب

ألام

الجنس

اسم املدرب

اسم الجوكي

اسم املالك

اسم القميص

ألاول

10610

حبيب فهد

مجد الشمال

ربى ألاندلس

حصان

لؤي الجدا

محمد حماية

منير حماية

العامر

الثاني

8001

بشير الحمدوني

صقر كريمان

ألاميرة صافية

حصان

ماهر سلطان

ملهم خميس

حسين النعيمي

مغيرات النعيمي

الثالث

9232

شاهر العسل

عداي

ريانة العسل

حصان

مجحم الدعبو

مجحم الدعبو

عبد هللا السدة

السدة

الشوط الخامس للخيول العربية ألاصيلة السورية الصافية درجة ثالثة العمر 3سنوات فما فوق املسافة  1600م الوزن املشترك  3:سنوات  52 :كغ  4سنوات  55 :كغ  5 ،سنوات  57كغ
المركز

رقم التسجيل

اسم الحصان

األب

األم

الجنس

اسم المدرب

اسم الجوكي

اسم المالك

اسم القميص

ألاول

9252

مشهور الفرحان

سنجار املجول

شموخ الفرحان

حصان

جهاد غزال

مجد الحسين

سامر علي بيك

السيد بالل اكريم

الثاني

10418

الزعيم أبو دهام

أبو الهول

بشاير الفرحان

حصان

مجحم الدعبو

مجحم الدعبو

أوالد هشام غريب

أوالد هشام غريب

الثالث

9525

محبوب إبراهيم

سكب الناصر

اقبال الناصر

حصان

جهاد غزال

يمان العلبي

السيد بالل اكريم

السيد بالل اكريم

الشوط السادس للخيول العربية ألاصيلة درجة ثالثة العمر 3سنوات فما فوق املسافة  1600م الوزن املشترك  3:سنوات  52 :كغ  4 ،سنوات  55كغ 5 ،سنوات  57كغ
املركز

رقم التسجيل

اسم الحصان

األب

األم

الجنس

اسم المدرب

اسم الجوكي

اسم المالك

اسم القميص

ألاول

9422

ورد املهايني

جوب دو منجوي

تيماء العرين

حصان

عهد الكالوي

يمان العلبي

معاذ ايمن املهايني

الشهيد أيمن املهايني

الثاني

10026

مصيطر M

ميكالو

فانتاستيك العرين

حصان

شامل املراد

ملهم خميس

يحيى املراد

مراد و خميس

الثالث

5929

كنان الخراط

البطين

غناتي

حصان

أحمد الخراط

مجحم الدعبو

أحمد الخراط

الخراط

الشوط السابع للخيول العربية ألاصيلة درجة أولى و ثانية العمر 4سنوات فما فوق املسافة  1600م الوزن املشترك  52 :كغ
املركز

رقم التسجيل

اسم الحصان

األب

األم

الجنس

اسم المدرب

اسم الجوكي

اسم المالك

اسم القميص

ألاول

8640

سهم SH

غيث الغوطة

جنى املجد

حصان

خالد باللي

محمد حماية

نادي الشرطة

نادي الشرطة

الثاني

8602

عقاب الشام الثاني

بحار العرب

هبه السماء

حصان

عهد الكالوي

يمان العلبي

معاذ ايمن املهايني

الشهيد أيمن املهايني

الثالث

9266

مختار حسونة

جمال الناصر

حكاية زماني

حصان

خالد باللي

عصام الكردي

رضا املنصور

نادي الشرطة

