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است .در مسابقات تهران براي چهارمين سال متوالي حمايت خود را
از كورس اسبهاي عرب داشتم .اگر به عقب برگرديم در واقع اولين
جايزه ويژه اسب عرب را در سال  1392داديم و اين روند همه ساله ادامه
داشته است .البته اين حمايتها فقط شامل تهران نبوده و در استانها
همچون لرستان ،خوزستان ،يزد و ...استمرار داشته و دارد و در اين مدت
از اسبهاي تاروبرد و عرب حمايت ويژه خود را داشتهام ،بدون شك در
مسابقاتآتينيزچنينخواهدبود.
ـ مزرعه توليد و پرورش اسب دنيل استاد؟
مركز توليد و پرورش اسب دنيل استاد را برپا كردهايم و در حال حاضر
جزء مزارعي هستيم كه از برترين سيلميهاي تاروبرد و عرب در ايران
بهره ميبريم كه دو سيلمي تاروبرد و يك سيلمي عرب ،در اين مزرعه
نگهداري ميشود و بيش از  20رأس ماديون در هر نژاد را از كشورهاي
مختلف وارد ايران كرديم كه بتوانيم در بحث اصالح نژاد قدمي
برداشته باشيم .در حال حاضر  3ماديون توليدي عرب و سيلمي عرب
مجموعه دنيل استاد در فرانسه نگهداري ميشود و مابقي در ايران
هستند كه از اهداف مجموعه ،بيشتركردن توليد در اروپا و نزديك
شدن به اهداف بينالمللي مجموعه است.
ـ فعاليت گسترده و ارزشمندي در زمينه آموزش ارايه
دادهايد ،اين فعاليتها چگونه است؟

با حمايتهاي رياست محترم فدراسيون سواركاري جناب آقاي دكتر
خليلي و مطرحكردن مبحث آموزشي از طرف ايشان شروع به تحقيق
و مطالعه در زمينه اسبدواني كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه براي
پيشرفت اسبدواني و رسيدن به كشورهاي پيشرفته نياز به زيرساخت
علمي و آموزشي مالكان ،مربيان و چابكسواران داريم .بنابراين باب
مذاكره را با كشورهايي نظير فرانسه ،انگلستان ،ايرلند ،تركيه ،عمان،
آذربايجان و  ...باز كرديم و مبحث مهم آموزش را راه انداختيم و امروز
بحث آموزش به جاهاي خوبي رسيده است و نقشه راه مشخصي
داريم.
جناب جباري سپس به اعزام چابكسواران به كشور عمان اشاره كرد و
گفت :از اواسط سال آينده سعي بر فرستادن تعدادي از چابكسواران به
كشور عمان داريم تا در آنجا دوره علمي و عملي چابكسواري را پشت
سر گذاشته و بعد از گرفتن گواهينامه كالس بتوانند وارد چرخه
مسابقات بينالمللي شوند.
ـ در رابطه با بحث آناتومي اسب كورسي نيز كالسهايي در

استان يزد داشتيد ،در آنجا چه گذشت؟
كالس خوبي را در زمينه شناخت آناتومي اسب كورسي و اسب عرب
كورسي با همكاري هيئت استان يزد داشتيم كه كالس فوقالعاده
خوبي بود و بالغ بر  100نفر از دوستان و همكارانمان در اين كالسها
شركت داشتند.
خانم اليزابت برنارد كه سه شالق طاليي و همچنين برنده وردكاپ
هستند ،يك كالس سه روزه را در يزد برگزار كردند كه سخت مورد
توجه قرار گرفت .در اين كالس ايشان به همراه آقاي آمانوئل سيساك
كه كار توليد و پرورش را انجام ميدهند و مشاور ژنتيكي مزرعه ملي
مراكش و همچنين مشاور مزرعه ملي الشغب در قطر است و خود
مالك مزرعه هاراد توارز ميباشد( .اين مزرعه يكي از بهترين مزارع
توليدي فرانسه در دنيا است) ،تدريس كردند.
كالس خوبي برپا شد و در مورد آناتومي اسب كورسي ،نحوه نگهداري
و توليد و پرورش اسب كورسي عرب صحبت كردند و آناتومي اسب
عرب كورسي را هم درس دادند .در ادامه و با هماهنگي هيئت استان
يزد ،از مزرعههاي نمونه استان يزد بازديد به عمل آمده و توضيحات
الزم نيز ارائه شد.
ـ اولين دوره كالس هنديكاپري و ريتينگ خوبي هم برگزار
شده،دراينموردبيشتربگوييد؟
همانطوري كه گفتيد اولين دوره كالس هنديكاپري و ريتينگ را
داشتيم كه در محل فدراسيون و با شركت  35نفر در دو نوبت صبح
و عصر در دو روز متوالي برگزار شد .اين كالسها تحت آئيننامه و
قوانين مدرن  BHAو  IFHAتدريس شد .اين قوانين توسط آقاي
دكتر حميد عموزاده خليلي (مدرس در دانشگاه ملبورن استراليا)
جمعآوري ،تدوين و تدريس شد كه در ماههاي اخير به تائيد و تصويب
موسسات ذي ربط در امور بينالملل رسيده بود.
اين كالس در دو روز صبح و بعدازظهر ادامه يافت كه خوشبختانه
نتيجه خيلي خوبي در برداشت و همه دوستان با نحوه هنديكاپري و
ريتينگ دنيا آشنا شدند.
ـ شنيديم كه در فرانسه نيز كالسهاي مربيگري و
چابكسواري و همچنين سفر علمي را در دستور كار داريد ،آيا
اين موضوع صحت دارد؟
درست است چنين برنامههايي را در دستوركار داريم .با توجه به
اهدافي كه دنبال ميكنيم جلساتي را با آقاي دكتر ژان پير دوقوبه
نماينده فدراسيون جهاني داشتيم و پيشرفت زيادي در روند مذاكرات
حاصل شد .با ايشان در بحث آموزش به تقاهم خوبي رسيديم و
توانستيم تائيديه الزم را بگيريم تا عالقمندان را به فرانسه اعزام كنيم
تا كالسهاي مربيگري و چابكسواري را در آنجا بگذرانند .در ضمن
براي توليدكنندگان نيز دوره توليد و پرورش اسب را براي سال آينده
برنامهريزي كردهايم .بازديد از مزرعه توليد و پرورش اسب فرانسه را
نيز در دستور كار داريم تا مالكان  ،توليدكنندگان و مربيان بتوانند از
مزرعههاي بزرگ آن كشور و مسابقات اسبدواني نيز ديدن نمايند.
بدون شك اين برنامهها ميتواند بسيار تاثيرگذار و با اهميت باشد
زيرا مربيان ،چابكسواران و توليدكنندگان قادر خواهند بود با آخرين
قوانين و مقررات ،روش و متدهاي روز دنيا آشنا شوند.
ـ گفته ميشود چنين برنامههايي را نيز با كشورهاي ايرلند و
انگلستان خواهيد داشت؟
در حال حاضر با اين دو كشور هم در حال مذاكره هستيم تا بتوانيم
برنامههاي مشابهي را با دو كشور مذكور داشته باشيم و از امكانات و

شرايط آنها نيز بهرهمند شويم كه نتيجه آن بزودي اعالم ميشود.
ـيكيديگرازبرنامههايشماتمركزروياسبدوانيتركيهوكشور
عماناست،دراينرابطهبگوييد؟
اسبدواني تركيه در سالهاي اخير پيشرفت بسيار خوبي داشته است.
بنابراين با مقامات جاكي كالب اين كشور نيز جلساتي را داشتيم و در
مورد اسبدواني آنها به طور مفصل صحبت كرديم .كورسهاي آنها را
به طور كامل زير نظر داريم و نظام آموزشي آنها را مورد بررسي قرار
ميدهيم كه البته به نتيجه خوبي نيز رسيديم كه راجع به آنها متعاقبا
صحبت خواهيم كرد.
در رابطه باكشور عمان هم همين جلسات را داشتيم و مذاكرات
خوبي را پشت سر گذاشتيم و به نتايج ارزشمندي رسيديم و به زودي
چابكسواران ما به عمان اعزام ميشوند و نتايج كار را خواهيد ديد.
مهندس جباري ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال جاري يك
جمعبندي كامل و جامعي از مسائل آموزشي اسبدواني تهيه و در
اختيار فدراسيون قرار گيرد تا در واقع برنامهاي مدون براي مسائل
آموزشي اين رشته مفرح و با نشاط در دسترس همگان باشد.
وي اشاره كرد كه با برخي از كشورهاي ديگر در حال مذاكره هستيم
تا روابط دوجانبه اسبدواني خود را گسترش دهيم و از تجربيات آنها
حداكثر بهرهبرداري را بنماييم.
در آخر به عنوان يك عضو جامعه اسبدواني نظرتان را راجع به
اسبدواني بفرماييد؟
اسبدواني ما وارد مرحله جديدي شده ،از ثبت بينالمللي اسبهاي
تاروبرد  ، studbookريتنگ و هنديكاپري تا بحثهاي صادرات
كه اولين اسبهاي صادر شده در اين دوره اسبهایي نظير سيلمي
پومالتو (تاروبرد)،گنج بيك اسب عربي كه در مسابقات بلژيك شركت
كرد و ايم سوت كه تنها سيلمي وارداتي ،صادر شده به كشور فرانسه
ميباشد و مطالب دوپينگ كه با يكي از  5آزمايشگاه مرجع دنيا در
كشور فرانسه همكاري داريم.
اين تحوالت را مديون رياست محترم وقت فدراسيون سواركاري
جناب آقاي دكتر خليلي هستيم.
باشد كه با حمايت فدراسيون و همدلي مالكان بتوانيم سربلند از اين
دوره بيرون بياييم.
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