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الدهش����ة والفزع في الوقت نفسه واذا به 
جرجور م����ن احلجم الكبير يريد ان يأخذ 
س����مكة الطالح مني وفعال أخذها وبقيت 
متجمدا في مكاني من ش����دة اخلوف وهلل 
احلمد لم أخسر أي جزء من جسمي سوى 

املسدس وسمكة الطالح.
دعوة حتب أن توجهها والى من؟

أوجه شكري اخلاص جلريدة »األنباء« 
على تخصيصها صفحة أسبوعية مميزة 
تعنى بالبحر والصيد، كما أوجه دعوتي الى 
اخواني الغواصني وأقول لهم يجب ان يكون 
هناك مرافق أثناء الغوص وان الشخص ال 
يجازف بحياته مقابل سمكة وأرجو منهم 
عدم استنزاف األسماك بالصيد غير املبرر 
فإذا اصطاد الشخص 4 أو 5 سمكات فهذا 
يكفي فلماذا يجب ان يكون الطراد متروسا 

هل للتفاخر فقط؟!
وفي اخلتام أدعو اجلميع بالصيد الطيب 

املناسب والرحالت السعيدة.

الهامور يكون ف����ي املناطق الصخرية 
وحتديدا في احملادق اجلنوبية، واجلنعد في 
قاروه مبنطقة صخرة أمديره، والدويلمي 

في األرياق.
اذكر موقفا خطرا صادفك؟

ان املواق����ف اخلطرة الت����ي صادفتني 
خ����الل حياتي البحرية كثي����رة ومتنوعة 
والبعض منها وصل الى حد املوت، واذكر 
ف����ي احدى رحالت الغ����وص كنت غائصا 
في منطقة اجلزي����رة الصناعية واصطاد 
يومها سمكة الطالح أنا واألصدقاء وأثناء 
صيدي لطالحة وال����دم ينزف منها بكثرة 
بدأت الطالحة تدور حول نفسها من قوة 
اإلصابة وتشربك اخليط، وقمت بالصعود 
الى السطح ومعي املسدس والسمكة محاوال 
فك اخليط، وأمسكت بسلم الطراد وبدأت أفك 
اخليط وأثناء انشغالي بهذا األمر أحسست 
بشيء خشن يالمس يدي وجزءا من بطني 
وعندما نظرت ألرى ما هذا الشيء أصابتني 

مبناطق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم 
وهناك ترى أشياء عجيبة وخيالية ويستطيع 
الفرد أن يرى الى مسافة بني 100 و150 قدما 
وذلك بسبب صفاء املاء، وغصت أيضا في 
أميركا مبنطقة هاواي وس���لطنة عمان في 
جزيرة مصيرة ورأس مس���ندم وهي من 
أجمل مناطق الغوص في العالم وهي تقع 

بالقرب من مضيق هرمز.
م��ا أفضل أوق��ات صيد أس��ماك اجلنعد 

والدويلمي والهامور؟
س����مكة الهام����ور يس����تطيع الفرد ان 
يصطادها في أي وقت ولكن في الفس����اد 
أما بالنسبة لسمكة اجلنعد فأفضل وقت 
لصيدها يكون من ابريل الى أغس����طس، 
وبالنسبة لسمكة الدويلمي يكون من شهر 
يوليو الى أغس����طس وه����ذا الوقت يكون 

الدويلمي بأحجام كبيرة جدا.
ما أفض��ل أماكن تواجد أس��ماك اجلنعد 

والدويلمي والهامور؟

باملنتصف ستقلل من قوة اندفاع السمكة 
وايضا املعروف عن سمكة الدويلمي انها 
تدافع عن نفس����ها بكل ق����وة فتجد احيانا 
اإلصابة تكون في ال����رأس ومع ذلك جتد 
الدويلمي يهاجم الغواص، فلهذا أقول يجب 
ان تكون اإلصابة في املنتصف وهذا شيء 

مهم.
ما نوع املسدس البحري الذي تستخدمه 

أثناء غوصك؟
هناك نوعان من املسدس����ات البحرية، 
األول مسدس الضغط ويستخدم للميافر 
والش����قوق، والنوع الثاني مسدس السير 
ويستخدم للمياه املفتوحة واألعماق، وأنا 
أفضل استخدام مسدس السير اجلي بي إم 
45 وذلك بس����بب قوة هذا املسدس وايضا 
ُس����مك السهم يكون 8 ملم مما يعطيه قوة 

حتمل أكبر وإصابة قوية.
هل غصت خارج الكويت؟

نعم لقد غصت في جمهورية مصر العربية 

م����ازن األنص����اري غواص 
يعشق البحر والصيد من األلف 
إلى الياء، فقد كانت بداياته وهو 
في عم����ر ال� 12 عاما، فقد تعلم 
الغ����وص والصيد باملس����دس 
البحري دون معلم وقد أخبرنا 
عن أفضل األماكن التي غاصها، 
والسمكة املفضلة لديه، وأكبر 
سمكة جنعد اصطادها، ونوع 
املسدس البحري الذي يستخدمه 
أثناء غوصه، وأمور أخرى حدثنا 
عنها األنصاري في هذا اللقاء:

متى بدأت هواية الغوص؟
ب���دأت هواية الغ���وص منذ 
الصغر عندما كان عمري 12 عاما 
تقريبا وحتديدا في السبعينيات 
وكنت في ذلك الوقت أرافق العم 
يحيى دائما عندم���ا يذهب الى 
الذي يقع في اجلنوب  الشاليه 
كل نهاية أسبوع، وكنت أستعير 
طرادا بالس���تيكا طوله 10 أقدام 
مبجاديف من عم���ي وادخل به 
الى البحر ولك���ن ال أبعد وأبدأ 
بالغوص واالستمتاع بهوايتي، 
وطبع���ا تعلمت هواية الغوص 
وحدي وذلك بسبب حبي الشديد 

للبحر واألعماق.
ما أفضل أماكن الغوص لديك؟

أماكن الغوص عندي  أفضل 
في الكويت هي احملادق اجلنوبية 
وحتديدا منطقة صخرة أمديره 
والغوص في هذه املنطقة جميل 
جدا ويجب ان يك���ون في أيام 
الفس���اد وحتى احيان���ا يكون 
الفس���اد بهذه املنطقة تصاحبه 
بعض التي���ارات املائية فيجب 
ان يختار الش���خص الذي يريد 
الغوص في هذه املنطقة الوقت 
املناسب، أما في اخلارج فأفضل 
األماك���ن التي غص���ت فيها هي 
مغاصات البحر األحمر وال يوجد 

لها منافس أبدا.
ما السمكة املفضلة لديك؟

بحرنا فيه من أنواع األسماك 
الش���يء الكثير ولكن انا أفضل 
أكثر شيء اصطياد سمكة اجلنعد 
وصيدي لسمكة اجلنعد يعطيني 
دائما اإلحساس بهواية الغوص 
وغير ذلك فإن س���مكة اجلنعد 
يحتاج الواحد في اصطيادها الى 

اخلبرة والذكاء والصبر واألسلوب 
واملهارة.

ما أكبر سمكة جنعد اصطدتها؟
أكبر س���مكة جنعد اصطدتها كانت في 
منطقة صخ���رة أمديره وكان وزنها تقريبا 
بني 35 و40 كيلوغراما وهذه أكبر س���مكة 

جنعد اصطدتها في حياتي.
مب��اذا تنص��ح الراغب��ن بصي��د س��مكة 

اجلنعد؟
أوال أقول لكل شخص يريد اصطياد سمكة 
اجلنعد ان يلبس بذل���ة غوص غير اللون 
األسود ألنها تخاف من اللون األسود وايضا 
يجب ان تك���ون النزلة الى العمق املطلوب 
والذي هو بني 10 و15 مترا بهدوء تام وانتظار 
مرور سمكة اجلنعد واصطيادها ألنها سمكة 

حذرة وسريعة جدا.
وماذا تقول لصيادي سمكة الدويلمي؟

اقول لكل م����ن يريد اصطياد س����مكة 
الدويلمي ان يصوب مسدسه الى منتصف 
الظه����ر وليس ال����ى ال����رأس ألن اإلصابة 

تكثير في موسم الربيع 
بمنطقة رأس القيد

تصنيف األسماك

س���مكة الزبيدي اسم على مسمى ناعم 
حلمها طري عظمها وسهل تنظيفها وسريع 
طبخها وهي من األسماك اجليدة، بل واملمتازة 
واملصنفة بالدرجة األولى، ولهذه السمكة 
مواسم تكثر وتتكاثر بها وهو موسم الربيع 
ويطلق عليه موسم القيد نسبة الى مكان 
تكاثرها في منطقة رأس القيد في ش���مال 
جون الكويت، وسمكة الزبيدي من األسماك 
اجلّوالة وتأتي من احمليط الهندي لتتكاثر 
محاطة بحراسة مشددة من اللخم السوداء 
والدلفني األسود، وهناك ايضا أسماك اخرى 
تقوم على حراسة أس���ماك الزبيدي خالل 
فترة ترحالها وهي أسماك احللوايوه فتقوم 

بالتمويه والفداء.
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»ميدار«
مازال هناك حداقة يصطادون 

باجلون
الظاهر ما في أحد يحب النصيحة 

هذه األيام!

سمكة الزبيدي

إن اخلداع والتمويه ينمان عن ذكاء مؤديهما وقد تستخدم 
بعض الكائنات البحرية أو البرية التمويه واخلداع لإليقاع 
بالفريسة أو اإلفالت من أفواه البطون اجلائعة، ففي عالم 
البحار تتخذ بعض األس����ماك والرخويات أشكاال تناسب 
الصخور واألعشاب املائية واملرجانية لتحمي نفسها وتقوم 
بعض األسماك باألسلوب نفسه لنصب فخ لألسماك الصغيرة، 

وفي النهاية نلخص بأن التمويه للحماية واالفتراس.

التمويه للحماية واالفتراس

أكبر سمكة جنعد اصطدتها في حياتي كان وزنها 40 كيلوغرامًا

األنصاري: صيدي لسمكة الجنعد يعطيني اإلحساس بهواية الغوص

صديقه وفرحة صيد تونة عمان

هامور عمان شيء خيالي

األنصاري حلظة اصطياده للجنعد هوامير للبيع منو يشتري؟

مازن األنصاري مع أكبر سمكة جنعدة في حياته


