
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 سباق الجري الخیري الثالث والعشرون

 
  تكریم الفائزین بالمراكز األولى في السباق

 
 اوًال: سباق ذوي الهمـــــــــــــــــــــــم

 
 أ -قوة تحمل

 رقم االسم المركز م
 الجائزة المالیة الدرع المتسابق

 ریال1500 صغیر 6019 أحمد عبدالرحمن دومان التحمل 1
 1500 ریال صغیر 6022 خالد علي المحسن التحمل 2
 1500 ریال صغیر 6133 دحیم البشي التحمل 3
 1500 ریال صغیر 6350 عبدالمحسن درویش التحمل 4
 1500 ریال صغیر 6023 عبداهللا عبدو السحاري التحمل 5

 
 ب: المركز الثالث

 رقم االسم المركز م
 الجائزة الدرع المتسابق

 المالیة
 2000 ریال صغیر 6372 حسین الفضل حركیة / 3 1
 2000 ریال صغیر 6730 فیصل زید العثمان حركیة / 2 2
 2000 ریال صغیر 6274 علي احمد الجمیع بصریة 3
 2000 ریال صغیر 2009 عبدالمجید علي المحیشي سمعیة 4
 2000 ریال صغیر 6115 علي الفقیهي ذهنیة 5
 2000 ریال صغیر 6127 هیشام عبدالعزیز شلل دماغي 6

 
 ج: المركز الثاني

 رقم االسم المركز م
 الجائزة الدرع المتسابق

 المالیة
 2500 ریال متوسط 6006 جاسم الجمیع حركیة /3 1
 2500 ریال متوسط 6063 مشعل إبراهیم سلطان حركیة /2 2
 2500 ریال متوسط 6256 آدم مهند آل جعفر بصریة 3
 2500 ریال متوسط 6233 علي عبدالعظیم الخضراوي سمعیة 4
 2500 ریال متوسط 6236 مؤید أحمد آل درویش ذهنیة 5
 2500 ریال متوسط 6124 جاسم القحطاني شلل دماغي 6

 
 أ :  ذوي االحتیاجات الخاصة المركز األول

 رقم االسم المركز م
 الجائزة الدرع المتسابق

 المالیة
 3000ریال كبیر 6336 مكي عبدالحي عبد ربه حركیة /3 1
 3000ریال كبیر 6744 فیصل خمیس الدوسري حركیة /2 2
 3000ریال كبیر 6257 خلیل البطران بصریة 3
 3000ریال كبیر 6764 عبد الرحمن القرني سمعیة 4
 3000ریال كبیر 2421 فارس غروي ذهنیة 5
 3000ریال كبیر 6003 حمد السبیعي شلل دماغي 6



 
 
 
 
 

 اوًال: سباق 5 كیلومتر (سیــــــــــــــــــــدات)
 

 أ: المركز الثالث (فئات-سیدات)

 رقم االسم الفئة العمریة م
 الجائزة الدرع المتسابق

 المالیة
 ریال 1500 صغیر   70 سنة فما فوق 1
 ریال 1500 صغیر 75 محاسن آمین 60 – 69 سنة 2
 ریال 1500 صغیر 395 سمر غالم 46 – 59 سنة 3
 ریال 1500 صغیر 4 مارلین فلورش 30 – 45 سنة 4
 ریال 1500 صغیر 241 إشراف العبكري 16 – 29 سنة 5
 ریال 1500 صغیر 510 لولوه المسند دون 16 سنة 6

 
 ب: المركز الثاني (فئات-سیدات)

 الجائزة الدرع رقم المتسابق االسم الفئة العمریة م
 المالیة

متوس   70 سنة فما فوق 1
 ط

 2000 ریال

متوس 79 فاطمة الكیال 60 – 69 سنة 2
 ط

 2000 ریال

متوس 51 سالي أولیناریا 46 – 59 سنة 3
 ط

 2000 ریال

متوس 311 فاطمة بو عباس 30 – 45 سنة 4
 ط

 2000 ریال

متوس 91 رهف الشریف 16 – 29 سنة 5
 ط

 2000 ریال

متوس 555 بیبیانا-Bibiana دون 16 سنة 6
 ط

 2000 ریال

 
 ج: المركز األول (فئات-سیدات)

 رقم االسم الفئة العمریة م
 الجائزة الدرع المتسابق

 المالیة
 2500 ریال كبیر   70 سنة فما فوق 1
 2500 ریال كبیر 305 لیدا دي بروین 60 – 69 سنة 2
 2500 ریال كبیر 341 لوري روب تاش 46 – 59 سنة 3
 2500 ریال كبیر 71 مزنة النصار 30 – 45 سنة 4
 2500 ریال كبیر 518 فیرانیكا 16 – 29 سنة 5
 2500 ریال كبیر 328 ریم الغنیم دون 16 سنة 6

 
 

 د: المراكز األولى عام -سیدات
 الجائزة المالیة الدرع رقم المتسابق االسم المركز م
 3000 ریال صغیر 242 لورا بیرفو الثالث 1



 4000 ریال متوسط 246 زهراء شولینو الثاني 2
 6000 ریال كبیر 244 فیانا اسمیث األول 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثًا: سباق 5 كیلومتر (رجــــــــــــــال)
 

 أ: المركز الثالث (فئات-رجال)

 رقم االسم الفئة العمریة م
 الجائزة المالیة الدرع المتسابق

 ریال 1500 صغیر 2638 نیل وكر 70 سنة فما فوق 1
 ریال 1500 صغیر 4687 فهد خلیفة العقیل 60 – 69 سنة 2
 ریال 1500 صغیر 2685 فهد عسیري 46 – 59 سنة 3
 ریال 1500 صغیر 2981 حسین مقبل السهیل 30 – 45 سنة 4
 ریال 1500 صغیر 2631 شوقي أحمد عبداللة 16 – 29 سنة 5
 ریال 1500 صغیر 2604 محمد عبدالحفیظ دون 16 سنة 6

 
 ب: المركز الثاني (فئات-رجال)

 االسم الفئة العمریة م
 رقم

المتسا
 بق

 الجائزة المالیة الدرع

 2000 ریال متوسط 2101 خلیل كنعان 70 سنة فما فوق 1
 2000 ریال متوسط 2014  60 – 69 سنة 2
 2000 ریال متوسط 2962 علي عسیري 46 – 59 سنة 3
 2000 ریال متوسط 1317 یوسف عسیري 30 – 45 سنة 4
 2000 ریال متوسط 2974 شرماركي سحر الدین علي 16 – 29 سنة 5
 2000 ریال متوسط 5850 عبدالرؤوف شریف دون 16 سنة 6

 
 ج: المركز األول (فئات-رجال)

 رقم االسم الفئة العمریة م
 الجائزة المالیة الدرع المتسابق

 2500 ریال كبیر 2101 خلیل كنعان 70 سنة فما فوق 1
 2500 ریال كبیر 2036 مراد محمد بوجلیع 60 – 69 سنة 2
 2500 ریال كبیر 2580 جاسم صالح الخضیري 46 – 59 سنة 3
 2500 ریال كبیر 1218 عبداهللا علي حمعه 30 – 45 سنة 4
 2500 ریال كبیر 1316  16 – 29 سنة 5
 2500 ریال كبیر 2978 محمد جابر حمد دون 16 سنة 6

 
  د: المراكز األولى عام – رجال

 رقم االسم المركز م
 الجائزة المالیة الدرع المتسابق



 3000 ریال صغیر 2686 هشام جیالني الثالث 1
 4000 ریال متوسط 2882 خالد محمد الزهراني الثاني 2
 6000 ریال كبیر 2514 عبداهللا الجود األول 3

 


