
 
 

 

 

 

 

 مالحظات النسب اجلنس املواليد االسم م

 فرس 60/60/1662 فرولة جي 1

 (بيشور/  ايرنيستينا x منقرام) اكسرتن:  االب

 ( اندوروت/  فوردا x اكلبتوس) فيفا:  االم

داخل حاصلة على العديد من البطوالت 

 وخارج الكويت

 الفرس بها ورم سرطاني باملبيض

 مهر 62/21/1622 اليلي الكويت 2

 (حجازي انساتا/  عبية امجل x الريان سنان) اشهل امجل:  االب

 ( عدنان/  الكويت ليلى x حجازي انساتا) الكويت لولوه:  االم

 مدرب على الثبات

 مهرة 60/62/1620 لبنى الشاجر 3

 (اكسرتن/ منبا  x ام البالسيمو) الشاجرنادر زمان :  االب

 (نفتلني/كاترينا x سلطان الزين) لعبة الشاجر:  االم

 مدربة وجاهزة لعروض وبطوالت اجلمال

 مسجلة ببطولة كاس املربني

 مهر 20/60/1620 عز نادر الصايد 4

 (اكسرتن/ منبا  x ام البالسيمو) نادر زمان الشاجر:  االب

 (موهاب/هبة x اس دبليو ريناقيت) اس اس عفار:  االم

حاصل على املركز االول والبطل 

 1620الربونزي يف بطولة الدولية لعام 

 ببطولة كاس املربني مسجل

 فرس 21/62/1622 بهية الشاجر 5

 (الشكالن صناديق/  اندالوزجا x بياف) ألرت:  االب

 ( اميجرنت/  بريقا x بوقانن) برتارا:  االم

من الفحل سلطان الزين تاريخ  القح

 10/22/1620اللقاح 

 مهر 60/21/1620 براق الشاجر 6

 (اكسرتن/ منبا  x ام البالسيمو) نادر زمان الشاجر:  االب

 (بوقانن/برتارا x ألرت) بهية الشاجر:  االم

 قيد التسجيل

 ببطولة كاس املربني مسجل

 فرس 10/62/1622 دارين الشاجر 7

 (علي مجيلة x عدنان) امجل مجان:  االب

 (عدل/شريين اليامسني x ساري البادية) زينة الرشيدي:  االم

القح من محرا سربت اوف علي بتاريخ 

22/21/1620 

 فحل 62/22/1662 حشاد 8

 (مهاود/  رميحه x رشدان) رواح:  االب

 ( املتوكل/  شفوقة x هراس) شعلة:  االم

 انتاج حمطة الزهراء

 مهر 12/26/1620 انس الشاجر 9

 (انساتا سليمة x عز الزين) سفيان املباركي:  االب

 (اشرقت x صقر املختار) اف محدان ابها:  االم

 قيد التسجيل



 
 

 

 

 

 

 مالحظات النسب اجلنس املواليد االسم م

 مهرة 60/60/1620 شيخة الشاجر 11

 (انساتا سليمة x عز الزين) سفيان املباركي:  االب

 (عدل/شريين اليامسني x ساري البادية) الرشيديزينة :  االم

املركز الرابع ببطولة الوطنية للخيل 

 مسجلة ببطولة كاس املربني - املصرية

 مهر 20/26/1620 امري الشاجر 11

 (اكسرتن/ منبا  x ام البالسيمو) نادر زمان الشاجر:  االب

 (غزال الشقب/ايقزال x قنقز) الغزيلة الشاجر:  االم

على املركز االول ببطولة االنتاج حاصل 

 ببطولة كاس املربني مسجل - احمللي

 فرس 62/62/1621 هاللة قمر 12

 (الدين صالح/  الدين فراشة x الدين مجال) الدانات مفرح:  االب

 ( محدان مرموق/  مهنا ليلة x هادر) مهنا الليل قمر:  االم

القح من طالب الشقب بتاريخ 

22/0/1620 

 مهر 26/21/1620 الشاجرغالب  13

 (علي دار/الشقب قمر x الشقب العديد) الشقب طالب:  االب

 (زينة الرشيدي x امجل مجان) دارين الشاجر:  االم

 قيد التسجيل

 فرس 62/21/1626 نعامة الشاجر 14

 (العربي بنت بنت x حمفوظ) العربي شيخ:  االب

 (اشرقت x صقر املختار) اف محدان ابها:  االم

من انساتا املرجتز تاريخ اللقاح  القح

22/22/1620 

 مهر 22/22/1620 بنوان الشاجر 15

 (علي دار/الشقب قمر x الشقب العديد) الشقب طالب:  االب

 (بوقانن/برتارا x ألرت) بهية الشاجر:  االم

 قيد التسجيل

 مهرة 26/62/1620 رازان الشاجر 16

 (سليمةانساتا  x عز الزين) سفيان املباركي:  االب

 (عدل/شريين اليامسني x ساري البادية) زينة الرشيدي:  االم

املركز الثالث ببطولة الوطنية للخيل 

 املصرية

 مسجلة ببطولة كاس املربني

 مهر 20/60/1620 شامخ الصايد 17

 (اكسرتن/ منبا  x ام البالسيمو) نادر زمان الشاجر:  االب

 (موهاب/هبة x اس دبليو ريناقيت) اس اس عفار:  االم

 1620املركز اخلامس بالبطولة الدولية 

 ببطولة كاس املربنيمسجل 

 مهر 10/26/1620 نهلة الشاجر 18

 (شعلة xرواح) حشاد:  االب

 (اف محدان ابها x العربي شيخ) الشاجر نعامة:  االم

 قيد التسجيل

 


