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اوهايوكره تاواش و پرشين؟؟ كه از آن يونسآق ميباشد و قربان محمدقلرعطا او را آماده مسابقه كرد.
الدرادو اس��ب خوب فرش��يد نفر كه اين روزها به علت فوت جانس��وز پدر خانم خود به سوگ نشسته است.
اين اس��ب نيز  9عنوان را در كارنامه دارد و اس��تاد مجيد ايري او را آماده ميدان كرد .ما به مهندس تس��ليت
ميگوييم.
جنرال سايت كه اسب مشترك صفايي و طعنه ميباشد و آراز زارعي مربي او است و هشت عنوان را دارا
ميباشد .س��ابرينا از آن دكتر يگان محمدي است كه استاد رحيم مهراني مربي او معرفي شد .اين اسب هم
سيزده مقام را دارا ميباشد .چرچيل بزرگ كه حاال از آن حاج احمدتراج است و تويلي قرباني او را تروخشك
ميكند .او هم سيزده عنوان را در كارنامه خود ميبيند .سينيوريتا سادات حسيني كه چهارده مقام را دارد و
مربي او مالك او است .وساورسام اسكندري و روشني كه جمشيد روشني به عنوان مربي او معرفي شد.
در اين كورس تماش��ايي اسبها س��ايه به س��ايه هم پيش ميرفتند .گاهي چرچيل پيش افتاد ،گاهي
ايلوسيو جلو زد و گاهي هم الدرادو كه در پايان اين اسب ايلوسيو بود كه زودتر از خط پايان گذشت و قهرمان
شد .الدرادو بالفاصله بعد از او از خط عبود كرد و چرچيل نيز پشت سر آنها آمد .سعي كرديم با تويلي قرباني
مربي و حاجي س��وقي مالك اين اس��ب گفتگو داشته باشيم كه در دس��ترس نبودند! به همين جهت سراغ
استاد مجيد ايري رفتيم كه اتفاقاً در اين هفته هم با اسبهاي خود چند عنوان مختلف را به دست آورده است.
اين مربي ارزشمند در رابطه با الدرادو ميگويد :اسب عجيبي است و بسيار عالي ميباشد و اولين كره متوهچ
است كه در مسابقات مسافتي خوب جواب داده است .البته اين اسب در مسافتهاي كوتاه هم خوب نتيجه
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ميگيرد و از هر نظر ايده آل ميباشد .مسابقه اين هفته او بسيار حساس و فشرده بود و تا آخرين لحظه معلوم
نبود كدام اس��ب قهرمان ميش��ود .او با وجودي كه از حريفان عقب بود ،فرار خود را شروع كرد و با اختالف
اندك نايب قهرمان شد.
اس��تاد مجيد ايري در مورد اسبهاي اليشيبا و چه گوارا نيز بيان داش��ت :اسب اليشيبا كره استاروارز و
القاسي بزرگ و از توليديهاي خود من است اين اسب عالي است و تا كنون چهار بار دويده و دوبار اول شده،
يكبار دوم و يك بار هم چهارم و بهترين رتبه اس��بهاي دو س��الهها را در اختي��ار دارد و مالك او غفور چوري
اس��ت .در اين كورس اليشيبا بس��يار عالي عمل كرد و به خوبي از خط پايان گذشت .غفور چوري هم درباره
قهرماني اسبش بيان داش��ت :من از عملكرد اسب خود بسيار راضي هس��تم و آقاي ايري هم برايش خيلي
زحمت كشيد كه از اوهم تشكر ميكنم .اين مالك ارزشمند درباره مسابقات هم ابراز داشت :همه چيز خوب
وعالي است و ما از افرادي كه زحمت برگزاري را ميكشند تشكر و قدرداني ميكنيم .مشكل خاصي نداريم
و امكانات هم خوب و جايزهها باال رفته اس��ت كه راضي هس��تيم .وي راجع به كورس اس��ب خود بيان كرد:
اس��ب من از عقب حركت كرد و به مرور جلو آمد و از پيچ آخر كه رد ش��د پيش��تازي را شروع كرد و به عنوان
قهرماني رسيد.
مجيد ايري راجع چه گوارا كه عنوان س��ومي را كس��ب كرد نيز اظهار داش��ت :يكسال پيش از نزد من
رفته و دس��ت چند مربي ديگر بود ،ولي دوباره بازگشت تا عنوانهاي قهرماني را به دستآورد كه اين هفته
سوم شد.
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