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 منهم لنيل شـــرف االســـتحواذ على 
ً
أشـــواط الجذاع في فئـــة المجاهيم أشـــعلت منافســـات المالك ســـعيا

البيـــرق، وقـــد حصلت علـــى المركز األول في األشـــواط الخمـــس كل من:

أشواط الجذاع في فئة المجاهيم، تشعل المنافسات باتجاه البيرق

عوايد  
في شوط دولي شرايا

الثقيلة  
في شوط التحدي

الوافية     
في شوط محلي تالد

الحرصه    
في شوط دولي تالد

الصايمه  
في شوط محلي شرايا 

احتفلـــت باألمس اللجنة المنظمـــة لمهرجان قطر لالبـــل - جزيالت العطـــا 2023 بذكرى يوم 

التأســـيس الســـعودي والذي يصادف الثاني والعشـــرين من فبرايـــر من كل عام.

حيـــث نظمـــت لجنـــة المهرجـــان فعاليـــات مميـــزة أبرزهـــا عـــرض المركوبـــة، فضال عن 

اســـتعراضات الهجن باألعالم القطرية والســـعودية معا. وتقدم الســـيد حمد بـــن جابر العذبة 

 
ً
رئيس المهرجان بالتهنئة إلى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، قيادة وحكومة وشـــعبا

 للملكة مزيـــًدا من التقـــدم واالزدهـــار، وأن يحفظ هللا عز 
ً
بمناســـبة يوم التأســـيس، متمنيا

الحرميـــن  بـــالد  وجـــل 

يديـــم  وأن  الشـــريفين، 

العربية  بالدنـــا  وعلى  عليها 

واإلســـالمية األمن واألمان.

مهرجان قطـــر لإلبل - جزيـــات العطـــا 2023 يحتفل 
الســـعودي التأســـيس  يوم  بذكرى 

المتصدرون حتى األربعاء 22/2/2023

المتصدرون في نقاط أشواط المجاهيم 

حتى يوم األربعاء 22/2/2023



جــزيــــــ�ت العطـــــا 2023

هل النواميس: الفائزون بالمراكز األولى لمنافسات جذاع المجاهيم 
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المركز الثالث |  معانق
حمد صالح محمد مبارك القمرا

المركز الثاني |  معيضله
محمد علي سعيد مسفر حديد

المركز األول |  الوافية
صالح محمد مبارك صالح النابت

جذاع      
محلي تالد

المركز الثالث |  نظر العاصوف
فهيد فرج هادي هليل الغفران

المركز الثاني |  السعودية
علي شديد علي الفهادي

المركز األول |  عوايد
نايف فرحان محمد آل نادر الدوسري

جذاع       
دولي شرايا

المركز الثالث |  معديه
محمد راشد علي الجابر المري

المركز الثاني |  النايفه
محمد طالب كليفيخ المري

المركز األول |  الحرصه
حمد عوض ناجي المنهالي

جذاع       
دولي تالد

المركز الثالث |  الفاتن
فهيد فرج هادي هليل الغفران

جذاع       
تحدي

المركز الثالث |  هيبه
احمد علي عبدالعزيز العلي

المركز الثاني |  الشيخة
حمد زيد علي الشراب القرح

المركز األول |  الصايمه
بدر زيد محمد محسن انديله

جذاع       
محلي شرايا

المركز األول |  الثقيله
فهيد فرج هادي هليل الغفران

المركز الثاني |  مخوفه
مبارك محمد مبارك يافور العامري


