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نــــادي دبـــي لـســــبـاق الخـــــيـل
الشيخ راشـــــد بـن دلـمــــوك بن جمعه آل مكتـــــوم - رئيـس مجلس اإلدارة

اللواء الدكتور / محمد عيسى العظب - عضو مجلس اإلدارة - الـمــديــر العـــام
السيد/ خليفة ثاني بن عبود الفالسي - عضو مجلس اإلدارة

السيد / عــلي عبدالرحمن آل عــلي  - نائب الـمدير العام

سمو الشيخ منـصــــــــور بــن زايـــد آل نـهـيــــان - رئيـس مجلس اإلدارة 
الشيخ راشد بن دلـمـوك بن جمعه آل مكتوم - نائب الرئيس

السيد/ مطر اليبهوني، والسيد/ محـمد سعيد راشد الشـحي - أعضاء

(تـحـت إشــــراف وأنــظمـــة وتـعـلـيـمـات )
هيـئـــة االمــارات لســبـاق الخـيــل

 www.emiratesracing.com

مضمار ميدان
شارع الميدان
نــــــدالشــــبا
ص.ب : 9452 دبي
اإلمارات العربية المتحدة
 www.emiratesracing.com

ص.ب : 9305 دبي
اإلمارات العربية المتحدة 
هاتف : 3270077 - 04
www.dubairacingclub.com

الــرسـمــيون الـمنـــــاوبـــــون
المشـــرفــــون:  السيد/ سام شينسكي - كبير المشرفين

السيد/ راشد البلوشي - السيد/ هيو هينس - السيد/ مناف فايا - السيد/ ضاحي الجالف - السيد/ آجاي آن 
ـرزاق الشهــورزي ـدال ـ السيد/ ديفيد روبسون - السيد / محــمد اليماحي  - العميد أول (م) عب

مشـــرفـــو حلبـــة إستعـــــراض الخــــيل
السيد/ سيدرك البورت

السيد/ باتريك بوت
السيد/ جلوسيب بوسو

فني تكافؤ األوزان (الخيول المهجنة األصيلة)
السيد/ استيفن هنديل

فني تكافؤ األوزان (الخيول العربية األصيلة)
السيد/ استيفن مولينوكس 

السيد/ نيــل ابراهـامــز
حــــــكام خــــط النهــــــايــــــــــة

السيد/ جيسون كوتزي
السيد/ داميان لوغنان

األنسة/ صفيه الظنحاني
معـــلن شــــــارة اإلنطـــــــالق

السيد/ شين رايان
السيد/ تينو برنينجر (مساعد)
مسؤل اإلعالم والتسويق

السيد/ علي عبدالرحمن آل علي

كبير مشرفي األوزان 
والمترجم الرسمي

السيد/ يـاسـر مـبروك

مساعد مشرف األوزان
السيد/ ناصر يوسف شعيب

األطباء البيطريون 
د. كيران فين

الخدمات البيطرية الميدانية
مستشفى دبي للخيول

وحدة الطب الشرعي البيطري
مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي  د. 

عـــلي رضـــــــا
السيد/ مايكل سوبهاهار

وحـدة أخذ عينات الخيول
 السيد/ منير مون

 المعـلق باللغة العربية
السيد/ أحمد سلطان 

المعـلق باللغة االنجليزية
السيد/ الري كولماس

الخيالة المرافقون
السيد/ بــازيــل فــيريـــــرا

السيد/الكسندر سمبسون
السيد/دانيــل يونـــج
السيد/كلومار منديز

السيد/عـبــدالســــليم
السيد/فيصل الخارسي

السيد/سيف محمد سيد
أحذية الخيول

السيد / جوليان دوبلن
السيد/نيكوال دى روزيو
السيد / توماس كوري
مدير صيانة المضمار

السيد/ جيري اندو بالزو

أمسية كــأس دبــي العـــــالـمي 2023 
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2023 2022  

57119 35
212528(1-2-4)10(1-2-4)9(0-0-0)1(0-0-0)0 5

26/03/22200025612:04:9757

28

11.751057119 4
26/02/2218001:50:525720.514570 1
31/05/2120002:02:2355.517560 2
17/04/2118001:48:47562555.50 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعـــدات الخــيـل
غمامات غ 

قناع ق 
قناع شبكي ق ش 

غمامات وقناع شبكي غ ق ش 
غطاء خدود غ خ 

لسان مربوط ل م 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـنــس الحصـــان
مــــهـــــــر
مــهــــــرة
فـحـــــــل
فــرســـة
مخـصـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــون الحصـــان
رمادي - كميت
أشقــر - شقراء
أســود - سوداء

بـنـــــي - بني داكن
أغـــــبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتيجـــة الســباق
= لم يكمل السباق ل 
= رفــض الســـــباق ر س 
= وقــــع، ســقـــــط و 
= أٌبعـد من السباق س 

= مـنـسـحـــــــب م 
= غــير مصنف غ م  
= بدون جوكي ب ح 

= رفـــض ر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفــــاتـيــح ُأخــــــــرى
المسافة : مسافة السباق

النـــــــــوع : نوع السباق
(ال تتحمل هيئة اإلمارات لسباق الخيل أي مسؤولية

تجاه المعلومات الخاصة بسباقات الكويت)
درهم : قيمة الجائزة للفائز (20=20٫000 درهم)

الزمن : الزمن الرسمي للحصان الفائز
الفـــــــــارس : الفارس ممتطي الحصان

المـــركـــــــــز : نتيجة الحصان في السباق
المشاركين : عدد الخيول المشاركة في السباق

الفـــــــــائــــز : الحصان الذي فاز في السباق
كـجــم : الوزن الذي يحملة الفائز أو وصيفة

األطـــوال : فرق األطوال في السباق
التصنيف : تصنيف الخيل في السباق

المدرب -
م س - مدرب سابق

عدد
المشاركات

والجوائز
ر : رملي

ع : عشبي
ص : صناعي

الفارس مع
الوزن

المطلوب
مجموعبالكجم

فوز جائزة

النتائج

الخانة

اسم األب

اسم الحصان
ومكان الميالد

اسم األم

المعدل

المعدات

عدد األيام منذ
آخر مشاركة

اللومالجنسالعمر المالك

اللون
الخاص
بالمالك يع

سر
 ال

يل
دل

ال

الفئة األولى 2000 متر (10 ف.ل)  الخيــول المهجنــة األصيلــة  8:30 مساءً  الشوط التاسع 

نوع السباق أرضية المضمار (رملي)  مسافة السباق  نوع الخيول المشاركة  وقت بداية السباق  رقم السباق 

ق
سبا

 ال
ب

رقم الحصانكتا
على قماش
السرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المضمار
ميدان - جبل علي

ابوظبي - العين - الشارقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــحالة المضمار

سريعة = جيد / سريع (جيد س)
جـيــدة = جيد / بطـيئ (جيــد ب)
بطيئة = ثقيــلــة أو مــوصــولــة

ــــــــــــــــــــالفـــارس
أي رقم بعد األســم يعني
الكيلوجـرامات المطـروحــة
من الوزن المقرر للحصان.

أ م م   أول مره مخصي
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STYLE STAKES
STYLE STAKES

Register for free at any of the 
Style Stakes Registration Desks

Time: 12:30pm-3:20pm
Location: Style Stakes Arena, Gate 4 and 2

CELEBRATING 
GLITZ AND
GLAMOUR
Dress to impress and be the one 
to take home fabulous prizes!

*Entrants should arrive 30 minutes prior 
to their category and must be 18 years of age and above.

Categories and Schedule*:
    

    3:20pm         Registration closes
    3:50pm         Creative Hat 

5:00pm         Best Dressed Man 

 
    4:25pm         Best Traditional Outfit

5:40pm         Best Dressed Couple                     
6:15pm         Best Dressed Lady 

   
  
  
  
  
 

y g

and 2
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2023 2022  



8



9

57 5
2

3:30

 

1$580,000$200,000
$100,000$50,000
$30,000$20,000
$10,000$10,000

1,000,000
2000 متر / 10 ف ل

رملي
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3:30
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3:30
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3 3 4
3 2 4

57

1600 متر / 8 ف ل2
رملي

4:05
ون زعــبــيـــل  

$580,000$200,000
$100,000$50,000
$30,000$20,000
$10,000$10,000

1,000,000
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4:05
ون زعــبــيـــل  
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4:05
ون زعــبــيـــل  
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نحتفل با�فضل

شــريك وراعـــــــي في مهرجان
كأس دبي العالمي 2023



17

3
4:40

53.5 3 3 4
2 59.5 5 59 4 57 4

57 4 55 4 3
57.5 5

 

$580,000$200,000
$100,000$50,000
$30,000$20,000
$10,000$10,000

1,000,000
3200 متر / 16 ف ل

عشبي
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4:40
 



19

4:40
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4:40
 



21 @RacingDubaiRac@R@R
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5:15

3 55.5 3 3
2 59.5 4 58.5 

57 4 56 3 3

 

4$870,000$300,000
$150,000$75,000

$45,000$30,000
$20,000$20,000

1,500,000
1200 متر / 6 ف ل

عشبي
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5:15
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5:15
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5:15
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@racingdubaidubairacingclub.com

THANK YOU TO OUR PARTNERS 
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BE THE FIRST TO EXPERIENCE
DUBAI’S NEWEST ICON.

THE MOST ULTRA-LUXURY EXPERIENTIAL
RESORT IN THE WORLD IS NOW OPEN.
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5:50

59.5 3 55 3 3
57 3 2

ATLANTIS THE ROYAL DUBAI  

5$580,000$200,000
$100,000$50,000
$30,000$20,000
$10,000$10,000

1,000,000
1900 متر / 9.5 ف ل

رملي
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5:50
ATLANTIS THE ROYAL DUBAI  
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5:50
ATLANTIS THE ROYAL DUBAI  
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nakheel.com

Building
Happiness 
and Prosperity
نبني لينعم الناس بالرخاء
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6:25

3 3 3
3 2 4

57 4 56 3

 

6$1,160,000$400,000
$200,000$100,000

$60,000$40,000
$20,000$20,000

2,000,000
1200 متر / 6 ف ل

رملي
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6:25
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6:25
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dpworld.com

الشراكة الحقيقية تثمر النجاح.
تقدم ”دي بي ورلد“ أحدث التقنيات 

المتطورة وأبرز الحلول اللوجستية الذكية 
لدعم شركائنا في تحقيق صدارة السباق.

الرائدة عالمياً في مجال 
الخدمات اللوجستية الذكية
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7:10

3 3 4
2 57 4 w

 

7$2,900,000$1,000,000
$500,000$250,000
$150,000$100,000
$50,000$50,000

5,000,000
1800 متر / 9 ف ل

عشبي
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7:10
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7:10
 



40

7:10
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LONGINES

ULTRA-CHRON
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8:00

 4 53 3 3 4
2 57 4 5

 

8$3,480,000$1,200,000
$600,000$300,000
$180,000$120,000
$60,000$60,000

6,000,000
2410 أمتار / 12.5 ف ل

عشبي
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8:00
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8:00
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8:35

54 3 3 4
2 57 4

 

9$6,960,000$2,400,000
$1,200,000$600,000

$360,000$240,000
$120,000$120,000

12,000,000
2000 متر / 10 ف ل

رملي
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8:35
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8:35
 



50

8:35
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AED 40,000

AED 60,000

@racingdubai www.dubairacingclub.com

AED 150,000
(7/7 100,000 1

40,000 2
20,000 3
15,000 4

500 50 5

60,000

40,000

50,000

AED 40,000

AED 50,000AED 45,000

AED 385,000
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5

6

2

3




