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إن احلوت األزرق هو أكبر احليوانات في العالم 14
وميلك ايضا األعضاء األكثر ثقال اذ يزن قلبه 450 
كيلوغراما ورئتاه 1000 كيلوغرام ووزن فقراته 
تصل الى سبعة اطنان اي ما يساوي وزن عشرة 
بقرات كاملة النمو ويزن لس���ان احلوت األزرق 
ثالث���ة اطنان اي ما يعادل وزن خمس���ن رجال 

فسبحان اخلالق.

الحوت األزرق

حسني الفيلكاوي مع السبيطي الوحش

صيد عمان شي ثاني

صيد غوص جزيرة كران السعوددية بواليل

شوف سبيطي فيلكا أم اخلير حسني الفيلكاوي مع شعم الطينة

الفيلكاوي مع مسدسه املفضل دويلمي وضلعة هلل درك على هالسبيطية

اعرف أكثر

يتواجد بين الصخور 
المرجانية

تصنيف األسماك

شنينوه واجلمع اشنينو لون اجلسم 
بني داكن، مائل للحمرة، بها بقع خضراء 
مائلة للزرقة منتش����رة بشكل منظم على 
جميع اجلسم والرأس والفم كبير يشبه 
الى حد كبير فم البالول، العينان بارزتان 
لونهما اخضر مائل للسواد، الزعنفة الذيلية 
تشبه زعنفة الهامور والبالول ناعم امللمس 
عليه مادة مخاطية يصعب مسكه لسرعة 
انزالقه، ويوج����د بن الصخور املرجانية 
بكميات قليلة وال يعتمد عليه كغذاء طريقة 

صيده بواسطة اخليط والقراقير.
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8/24 � 10/14طلوع سهيل
10/15 � 12/5الوسم

12/6 � 1/14املربعانية
1/15 � 2/9الشبط

1/24 � 1/30اسبوع االزيرق
2/10 � 3/7العقارب
3/8 � 4/2احلميم
4/3 � 4/28الذرعان
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»ميدار«
اهلل يستر 

من تعطل محطة 
الصرف الصحي ملشرف!

سمكة الشنينوه

حسن الفيلكاوي حداق يعشق البحر والصيد الى ما ال 
نهاية فقد كانت بداياته على األسياف وهو بعمر 6 سنوات 
وقد أخبرنا عن أفضل احملادق لديه والسمكة املفضلة لديه، 
وأفضل أوقات صيد س���مكة السبيطي والهامور وأفضل 
األماكن التي غاص بها وأكثر ما يضايقه في البحر وأمور 

أخرى حدثنا عنها الفيلكاوي في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواي���ة احلداق منذ الصغر عندما كان عمري 6 
سنوات تقريبا وكنت أرافق ولد جارنا احمد خليل ابراهيم 
خالل رحالته البحرية على األسياف، وايضا كنت استخدم 
بعض احليل واالختباء بطراد الوالد خالل رحالت صيده 
وعندما يكتش���ف والدي أمري احصل على حق الضيافة 
وهو الزف والعتب وكله���ا حلظات ويزول كل الغضب، 
وكنا نذهب أكثر شيء الى احملادق الشمالية مثل عوهة 
ومس���كان ومحادق فيلكا واخلور واحلد ورأس الطيار، 
طبعا تعلمت من الوالد واألصدقاء كل شيء يخص البحر 
والصيد من ترديع وحس���بة املاياة ووضع الييم وامور 

اخرى بحرية كثيرة.
ما أفضل احملادق لديك؟

احملادق وهلل احلم���د كثيرة ومتنوعة وأفضل 
احملادق عندي هي األسياف ومحادق فيلكا 

)أم اخلير( وعندي ايضا محادق في 
اخلارج وأعتبرها من افضل األماكن 

التي اصطدت فيها وهي اجلبيل 
واخلفجي واخل���ور باململكة 
العربية السعودية وفي عمان 
رأس مدركة وتبعد نحو 600 

كيلومتر عن مسقط.
ما السمة املفضلة لديك؟

األسماك كثيرة ومتعددة 
وبحرنا فيه من اخلير الشيء 
الكثير لو أن الواحد يعرف 

كيف يحاف���ظ عليه وعلى 
البحرية املوجودة،  االحياء 

ولكن ولألسف هناك كثير من 
األشخاص ال يهمهم سوى الربح 

املادي وإتالف البحر، عموما السمكة 
املفضلة لدي هي السبيطي والهامور.

ما أفضل أوقات صيد س��مكة الس��بيطي 
والهامور؟

أفضل وقت حق صيد سمكة السبيطي يكون مع شقت 
النور )الفجر( أو عند وقفت املاياه وأما بالنسبة للهامور 
فأفضل وقت حق صيده يكون بالفساد وآخر الثبر وهناك 
معلومة احب ان اذكرها وهي ان سبيطي فيلكا غير دلوع 
وينصاد بكل س���هولة وبأي خيط عكس االماكن االخرى 

التي يحتاج صيده الى مقاسات معينة من اخليوط.
هل لديك طريقة صيد غير الطريقة التقليدية؟

نعم، عندي طريقة جميلة جدا وممتعة وأكثر األشخاص 
اآلن بدأوا يتجهون ال���ى مزاولتها وخصوصا في فصل 
الصي���ف وهذه الهواية هي الغوص والصيد باملس���دس 
البح���ري، وقد تعلمت هذه الهواية اجلميلة على يد األخ 
احمد وليد الكندري وعبداهلل االحمد وقد كانت اول غوصة 

لي بأرياق اجلبيل.
ما أفضل األماكن التي غصت بها؟

األماكن التي غصت بها كثيرة ومتنوعة ولكن افضلها 
عندي هي جزيرة كران وكري���ن وجنا باململكة العربية 
ار أم الساحل وفي الكويت افضلها اجلنوب  السعودية وقصَّ

مبنطقة جليعة.

ما ن��وع املس��دس البح��ري ال��ذي تس��تخدمه خالل 
غوصك؟

بصراحة استخدمت اكثر من نوع سواء كان مسدس 
ضغط أو مس���دس سير وفي اول غوصة لي استخدمت 
مس���دس السير ونوعه »جي بي ال« وبعدها استخدمت 
مسدس الضغط ونوعه املارس وعندما تطورت واصبحت 
بروفشنل اس���تخدمت مسدس الس���ير ونوعه األومير 

والبوشات وهذه االنواع من افضل ما استخدمت.
وماذا عن رمضان هل تغوص ام حتدق؟

خالل شهر رمضان ما يحلى فيه سوى احلداق فقط، 
ويكون احلداق قبل الفطور بساعتن وقبل السحور بنحو 
ثالث س���اعات، واما الغوص في رمضان فال انصح به، 
ألنه يكون متعبا بعض الشيء وال يستطيع الواحد ان 
يغوص وهو صائم في عز النهار، وفي الليل ال يستطيع 
ان يرى شيئا ناهيك عن بعض املخاطر التي قد حتصل 

في الليل.
من يرافقك خالل رحالت غوصك؟

انا ال اذهب ف���ي أي رحلة غوص إال ومعي اصدقائي 
عبداهلل االحمد وعبداهلل الكندري واحمد وليد الكندري 
وايوب محمد يعقوب الفيلكاوي وخالد احمد ناصر، 
ومعاذ جمال، ويعقوب محمد يعقوب، وال 
اس���تغني عنهم في أي رحلة غوص 

كانت.
ما أكثر ما يضايقك بالبحر؟

هناك عدة أمور تضايق كل 
واحد، ولست وحدي املعني 
بهذا األمر، ولكن ماذا عساه 
الواحد ان يقول وخصوصا 
البويات  اكثر اضاءات  ان 
مطفية وال اعرف السبب 
احلقيق���ي بع���دم توفير 
الصيانة الدورية لها فمثال 
بوية عوهة ال تعمل وبوية 
اخلور ال تعمل وهناك بويات 
عديدة ال تعمل، وانا متأكد من 
هذا الكالم وال تنسى أن اضاءات 
البويات مهمة جدا، وخصوصا في 
الليل، فهي تشكل خطرا حقيقيا واذكر 
انه في وقت مضى كانت هناك اصابات عديدة 
وحوادث اصطدام بالبويات، وفي النهاية يكون السبب 

ان اضاءاتها مطفية.
موقف خطر صادفك بالغوص؟

اذكر في احدى امل���رات كنت أغوص باململكة العربية 
السعودية مبنطقة جزيرة جنا للصيد وعندما اصطدت 
سمكة حمام فوجئت بجرجور كبير جدا وأول مرة اشوف 
مثل حجمه فقد كان في حجم 3 أمتار تقريبا عندها متلكنا 
اخلوف والرعب الش���ديد، ألنه اصبح يلف حولنا ثالث 
مرات ولكن وهلل احلمد تركنا ولم يأخذ من حلمنا شيئا 
وبعدها صعدنا الى الطراد مباشرة وجنونا، طبعا سمكة 

احلمامة لم اتركها.
دعوة حتب أن توجهها والى من؟

أوال احب ان اوجه شكري اخلاص الى جريدة »األنباء« 
على تخصيصها صفحة أسبوعية تعنى بالبحر والصيد 
كما احب ان اوجهها الى اخواني احلداقة والغواصن وأرجو 
منهم االهتمام بعدة السالمة واالسعافات األولية كاملة دون 
نقصان كما أرجو من املسؤولن عن صيانة البويات ان 
يقوموا بصيانتها وجعلها دائما تعمل وفي اخلتام أدعو 

للجميع بالرحالت الطيبة والصيد والسالمة.

ين« و»جنا« من أفضل المغاصات  الفيلكاوي: جُزُر »كران« و»كرِّ
سبيطي فيلكا غير دلوع ويستطيع الواحد صيده بأي خيط


