
 

 



 

  الرسن اللون الجنس الميالد االم االب الجواد م

 11/2/2012القح على شمال الناصر في   شقراء فرس 11/7/2002 كاريسا بوميرانج كاترينا 1

 معسوف -سعودي االصل والمنشأ  اشعل حصان 2007 بحرة حليم االغر 2

 2/2013على براق الخالدية في القح   شعالء فرس 22/5/2002 غندوره فرحان الشام هبة الشام 3

  دهماء شهوانية شعالء فرس 15/3/2001 آر ان الجارية اكستريم المها 2

 القح على جلمود الفال من شهرين -تحت التسجيل  سوداء فرس 2002 الماهر سامرا شداي الماهر صباح 5

 شباة على هياب النايفاتم -تحت التسجيل  شقراء فرس 2010 الماهر نبيال أي آر شاهرام إي ام نورا 1

  احمر حصان 11/3/2011 بوكاهونتاس جل بون بارود القاضي 7
متعافي وتحت التدريب  -فيه اصابة بالوتر قديمة -خط سرعة

 وجاهز للسباق

 سليمة ومشاركة في ميدان القصيم وداخله ميزان -خط سرعة  شقراء فرس 11/11/2010 مكادر فنسنت دي فوست عزيزة القاضي 1

 تحت التسجيل  احمر مهر EVER AFTER NA SW TAMYA 25/1/2013 بدر النواصي 1

 تحت التسجيل  شعالء مهرة 12/2/2013 دومنيكا شيف سويد تبر الوسام 10

 تحت التسجيل  شعالء مهرة 21/1/2012 جميلة العزيزية منصور العرب جمايل 11

   اشقر مهر 2/2013 شيخة كفو الشقب طارق التنهاة 12

  صقالوية ابن عداري شعالء فرس 20/12/2001 يمامة الوشيك ذكرى 13

 1/11/2013لقاح على الفحل مسترايمج في   سوداء فرس 2002 شايجا أي جاي ام أرماني بي سي سوراني 12

 معها مهر على الفحل ابن شاهين -مصرية    فرس 2010 تميمة شاهين عسل زاد شهد 15

 مسجلة في بطولة االحساء القادمة  شقراء مهرة 11/1/2013 نا ديفادو ديزاين شقراء المعود 11

   شعالء فرس 10/1/2003 نجيبه ام االزادك فوارة 17

   شعالء مهرة 11/3/2012 فيونا ام ام بي ميال اجود غزالة 11

   احمر حصان 25/3/2012 فواره الغازي فتاك الديره 11

 عبية ام جريس شعالء فرس 1112 امينا امير البادية ار ان الشهباء 20
من انتاج مربط الريان معها مهرة على ادريس الشقب -مصرية

 شهور 3عمر 

   شقراء فرس 1/3/2001 هيرميس دي كرير اس اس فوياجر النسا غنتوت 21
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  الرسن اللون الجنس الميالد االم االب الجواد م

 لفحل ديزاين في الشهر التاسعالقح على ا  شقراء فرس 2002 مالينا كوبيان كوبيجا 22

   اشعل مهر 20/3/2012 اس اس منارة نجم البستان منير العرب 23

  شعالء فرس IBRIIAH 1113 امبريال امدال كيتا 22
شهور 3معها مهر على ادريس الشقب عمر  -مصرية

 ومشباة على صقر التنهاة

 تحت التسجيل ماء شهوانيةده شقراء مهرة ستة اشهر كهرمان موكا السكب ميرال البدر 25

 التسجيل تحت  اشعل مهر 2013 الغالية زمردة الشقب ادريس زهوان 21

  جلفه شعالء مهرة 21/3/2012 واجد كيو ذا صن مصونة ديراب 27

 فهدة الرابعة 21
جي كى 

 اوريانزفيكتوري
  صقالوية جدرانيه شعالء فرس 1/2/2001 نديه

  صقالوية شقراء فرس 11/12/211 لؤلؤه رواش الشموس الرابعة 21

 مشباة على مروان سايكي كحيلة روضانية شقراء فرس 2/3/2001 مين مينز ماقنوليا فارس نوف المحمدية 30

 تحت التسجيل  اشعل مهر 2013 اميرة الزبير ادريس الشقب --- 31

 لسباقات التحملمتأهل   اشقر حصان 1/3/2005 كحاال بافوت الموري كحالن سديرة 32

 متأهل لسباقات التحمل كحيلة مورادية شقراء فرس 2/10/2001 ام كاروسيل امير الشكالن اميره تريشل 33

 ابوها وامها واخوانها كسبانين -جاهزة للسباقات -خط سرعة كحيلة العجوز شقراء فرس 1/2/2010 الجازي حزام النايف هبوب عزام 32

  شقراء فرس 15/2/2001 جايا ال ال يكيماغنوم سا شهيناز المشهر 35
المركز الخامس في  -المركز الخامس في بطولة ابوظبي 

 ومشباة على الفحل خيدار -بطولة جدة 

 خط سرعة عبيان الصيفي احمر حصان 2/3/2000 رغوه االحزم رغاب 31

  حمراء فرس 17/2/1111 كرسال منكس كنداكا دبليو اس جورا 37
القح على الفحل لي دانبي  -كسبانين لها اوالد -خط سرعة

 شهور 3)فرنسي كسبان( من 

 تحت التسجيل -خط سرعة  شعالء مهرة 2/2013 موجه زوبعة النايف عائشة البشرى 31

 القح على الفحل لي دانبي )فرنسي كسبان( من شهر-خط سرعة كحيلة السكتي حمراء فرس 1/2/2005 حلوة الثانية موج موجه 31

  حمداني سمري اشعل حصان 17/2/1111 الصوامه سليسكد بدوي 20

   احمر حصان 22/3/2010 فبيوال اف شمال هتاف الخالدية 21

 معها مهرة على الورد السابع عمرها شهر ونصف كحيلة كبيشان شعالء فرس 1/2/2001 اغادير العقاد اغادير العزيزية 22
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 تحت التسجيل   مهر 23/2/1235 دي ترفة دينار الريان ذهب 23

 تحت التسجيل  سوداء مهرة 2012 احالم AL ARIYAH إي ام عليه 22

 فرس هادية جدا في الركوب -تحت التسجيل  سوداء فرس 1111 عفراء SHAIKEEL احالم 25

21 
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PRINCIPESSA 

ADAGGIA 

MAKISA ADAGGIO PSYMERRA 2012 مسجلة في بطولة االحساء القادمة -تحت التسجيل  قراءش مهرة 

  اشعل مهر 22/3/2011 لمعة الخالدية دبليو اتش جستس جميل الصحراء 27
والمركز  2013حقق المركز الثالث ببطولة االحساء 

 2013الرابع ببطولة مكة المكرمة 

 10/3/2012مشباة على جلمود الفال في  -مصرية كحيلة شعالء فرس 21/3/2002 ووا بهية شاهين المصر علية الماسي 21

  صويتية الفرم شقراء فرس 2/12/2010 اسماء الشريعة سهيل السادس لولوة الثانية 21

  كحيالن احمر مهر 5/3/2012 فايزة سبع الصحراء فايز الجنادرية 50

 تحت التسجيل  شقراء مهرة سنة فوارة الماس ديراب مياسة البخيت 51

52 
دوس سيلفرا

 سيلهوتي
22/3/2005 كارنيفال كوبن ذي سيلفرادو  مشباة على الفحل فلريو  شعالء فرس 

 مشباة على الفحل فلريو -مصرية  حمراء فرس 11/1/2002 هانم ظافر هداية سمورة الفالء 53

5/5/2005 جي بنت بنت علي ريزا راجيه بنت ريزا 52  معها مهرة على صقر التنهاة  شعالء فرس 

ل الهواجرسهي 55 21/3/2011  منذر الناصر   تحت التسجيل  احمر حصان 

لديه ورم بالقيد -تحت التسجيل  اشقر مهر سنه ار اس يسرا كفو الشقب قايد الجيش 51  

25/5/2002 عادمة ام العبدان مشهور الخامس 57   عبيان الصيفي اشعل حصان 

1/10/2013 شوزيا داري ماستر ايمج كساب السالم 51 شعلا مهر   تحت التسجيل  

شهور 1 سبيل شهاب العاديات -- 51  تحت التسجيل  اشقر مهر 
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