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جانب من املعدات واملستلزمات املستخدمة في الغوص

حوض صغير للتدريب

عدد من بدل الغوص

)احمد باكير(عادل اخلالد يتحدث عن مزايا مركز النخيل للغطس

احدى معدات الغوص اخلالد متحدثا للزميل مبارك اخلالدي

عادل اخلالد يتوسط رئيس املدربني ايهاب الدفدار والكابنت اسالم

الخالد: نتعاون مع جهات حكومية وأهلية وجمعيات نفع عام.. ونوّفر المعدات

مبارك الخالدي
قال مدير مركز النخيل للغطس 
في فندق ومنتجع النخيل عادل 
اخلالد ان املركز بدأ بإطالق دورة 
التأهيل اخلاصة مبدربي الغوص 
واملصنفة من املركز العاملي للغوص 
بالوالي���ات املتح���دة األميركية 
»بادي« وتس���تمر حت���ى نهاية 
الدولي  اجلاري بإشراف اخلبير 
املصري ايهاب الدفدار مشيرا الى 
ان الدورة ستكون باللغتني العربية 

واالجنليزية.
ولف���ت اخلالد ف���ي حديثه ل� 
»األنباء« الى ان هذه ليست املرة 
االولى التي يقوم املركز بتنظيم 
ال���دورات املتخصصة  مثل هذه 
للمدربني فقد سبق ان نظمها مرتني 
في االعوام السابقة ولكن بلغات 
اجنبية اخرى موضحا ان اجلديد 
اليوم في هذه الدورة انها االولى 

باللغتني العربية واالجنليزية.
واضاف اخلالد ان املركز حائز 
على ثقة املنظمة الدولية للغوص 
بتصنيف 5 جنوم لكونه ميتلك 
اخلبرة الواس���عة في هذا املجال 
اضافة على ما يحتويه املركز من 

معدات متطورة وحديثة.
وكش���ف اخلالد عن التعاون 
الدولة  املثمر بني املركز وجهات 
املختلفة من وزارات ومؤسسات 
نفع عام ومركز »سنيار« للغوص 
البحري في مجاالت التدريب على 
الغ���وص وتوفير قط���ع الغيار 
املختلفة وعمليات البحث وتأهيل 

املدربني.
وتطرق اخلالد الى تاريخ املركز 
وقال ان العمل بدأ منذ عام 1998 اذ 
كانت البداية هواية راودت صاحب 
املركز منذ الصغر وبدأت حتديدا 
في عام 1973 عبر حوض للسباحة 

في احد املنازل.
واكد اخلالد انه تدرج في نيل 
الشهادات العلمية املتخصصة من 
املراكز الدولية املتقدمة السيما وان 
عالم املياه البحرية زاخر باالسرار 
والكائنات املختلفة وكذلك الوديان 
واجلبال، فالغواص عندما يؤدي 
مهمته داخل املياه يكتشف اسرارا 
جديدة لم يلحظه���ا املرة االولى 
وهي من اسرار صنع الباري عز 
وجل فاجلميع يعلم ان ثلث الكرة 
االرضية هو اليابس���ة والثلثني 

اآلخرين تغمرهما املياه س���واء 
محيط���ات او خلجان او انهار او 
بحيرات واالنسان بطبعه يتوق 
لكشف اسرارها ومكنوناتها اضافة 
الى ما اس���تجد في مجال البحث 
واالنتشال لكل ما يفقد في البحار 
وهو جهد اصبح علميا في املقام 
االول ويعتمد على املهارات اجلديدة 
في الغوص وكذلك املعدات املتطورة 

التي حتتاج التدريب عليها.

مراحل الغواص المتقدم

واوضح اخلال���د ان الغواص 
يبدأ الغوص في املياه املفتوحة 
لعمق 18 مترا في النهار ثم يتدرج 
ليحصل على شهادة غواص متقدم 
تؤهله للغوص في االعماق املظلمة 
ولعمق 30 مترا وحتت الظروف 
املختلفة للتي���ارات البحرية ثم 
يصل الى مرحلة الغواص املنقذ 
ورئيس غواصني ثم مساعد مدرب 

فمدرب.
واشار اخلالد الى ان كل دورة 
يتم اجتيازها يزود اخلريج بشهادة 
معترف بها من قبل منظمة بادي 
وهي اكبر منظمة في هذا املجال 
وتخرج منه���ا 65% من غواصي 
العالم احملترفني. وذكر انه البد من 
اجتياز مرحلة مدرب التخصصات 

للنساء نصيبًا كبيراً في هذا املجال 
فاملركز يضم مدربات متخصصات 
من روسيا يقدمن الالزم بجميع 
اللغات الفرنس���ية واالجنليزية 

والروسية وكذلك العربية.

أنواع الغوص

وقال اخلالد ان عملية الغوص 
انواع متعددة فهناك الغوص املعتمد 
على الرئة ويسمى »الغوص احلر« 
وه���و ال يزيد على خمس دقائق 
وهناك الغوص الترفيهي والذي 
يس���تخدم الغواص فيه الهواء، 
والهواء املعزز باألوكسجني الذي 
تصل نسبته فيه الى 40% وهناك 
الغوص التقني وهو يحتاج الى 
مخاليط من الغازات وهواء معبأ 
باألوكسجني مشيرا الى ان اقصى 
عمق ف���ي مياهنا ه���و 40 مترا. 
واضاف ان اخلدم���ات املقدمة ال 
تقتصر على الش���باب من الفئة 
العمرية من 8 سنوات لكنها تشمل 
ايضا النس���اء لوج���ود مدربات 
متخصصات وبجمي���ع اللغات 
العربية واالجنليزية والفرنسية 

والروسية.

مركز 5 نجوم

وق���ال اخلالد ان خبرة العمل 

قبل ان يصل الغواص الى املرحلة 
االخيرة وهي كورس »الدايركتر« 
وهو ما يق���وم املركز حاليا على 

اعداده وتنظيمه.

دورات مختلفة وللنساء نصيب 

ولفت اخلالد الى ان امكانيات 
املركز ومعداته املتطورة جعلته 
يق���دم بكل ثق���ة دورات االطفال 
الترفيهي���ة ودورات الغوص في 
املياه املفتوحة ودورات الغواص 
املنقذ ورئيس الغواصني ومساعد 
امل���درب ودورات تأهيل املدربني 
ودورات تخصصي���ة مختلف���ة 
بحس���ب اجلهة الطالبة لنوعية 
الدورة من خالل حمام السباحة 
املغطى وال���ذي يجعلن���ا نقدم 
خدماتنا على م���دار العام صيفا 
وشتاء لوجود نظام خاص للتهوية 
والتدفئة واالجهزة املعقمة الالزمة 
وكذلك اجلهاز الضاغط والذي يتم 
فحصه كل 3 ش���هور عن طريق 
ارسال عينات الى الواليات املتحدة 
لتعتمد من هناك ان الهواء صالح 
لالستخدام عالوة على وجود جهاز 
اخلالط الذي ميزج الغازات الالزمة 
للغواص كاألوكسجني والهيليوم 
والنيتروجني وهي عملية علمية 
هامة ودقيقة. ولفت اخلالد الى ان 

في املركز متتد إلى 10 س���نوات 
حاز خاللها ثقة املنظمة العاملية 
اذ حصلن���ا على ش���هادة اجنح 
مركز غوص في الكويت، مشيرا 
الى ان املركز لديه قس���م يعتني 
باجلغرافيا البحرية اخلاصة في 
البالد للكائنات البحرية وغيرها 
من الظواهر البحرية الطبيعية 
خصوص���ا ان مكنونات العوالم 
البحرية التزال تشغل االوساط 
العلمية بأس���رارها وإبداعاتها. 
واضاف اخلالد ان هناك 4 مراكز 
اخرى للغوص في الكويت ولكن 
نحن الوحي���دون في التصنيف 
كخمس جن���وم وتأهيل املدربني 
واجلغرافيا البحرية وهذا باعتراف 
منظمة ب���ادي الدولية. وتابع ان 
مجال الغوص يشهد اقباال كبيرا في 
السنوات االخيرة ألن الكل يحتاج 
تعلم الغ���وص ألهمية ذل��ك في 
الوقت احلالي وهذا ما جع����لنا 
نركز على الدورة احلالية إلعداد 

املدربني.
ودعا اخلال���د ان يحفظ اهلل 
تعالى الكويت وأميرها وشعبها 
من كل مك���روه، وأن يحفظ اهلل 
البيئة الكويتية الزاخرة لكي تبقى 
بعيدة عن الزوال لالجيال املقبلة 
ألنها أساس احلضارة الكويتية.

مركز النخيل للغطس في فندق ومنتجع النخيل يفتتح دورته الثالثة لتأهيل المدربين

المرك�ز مصن�ف 5 نج�وم وحائ�ز 
ث�ق�ة المنظم�ة العالم�ي�ة »ب��ادي«

دوراتن�ا تقدم على م�دار العام ونحن 
الجيوغراف�ي المج�ال  ف�ي  الوحي�دون 

دورات متخصص�ة للنس�اء في القاعة 
المغلق�ة على ي�د خبيرات ب�كل اللغات

تعاون مع الجهات األخرى
اوضح ع���ادل اخلالد ان املركز 
يتع���اون مع العدي���د من اجلهات 
العام  النفع  احلكومية وجمعيات 
واجلمعي���ات التعاونية والفنادق 
ومركز س���نيار والن���ادي العلمي 
والهيئة العامة للبيئة، وقال ان ما 
يتمتع به املركز من تطور يضعنا 
امام مسؤولية االرتقاء بهذا النشاط 
ومد يد العون لهذه اجلهات خاصة 
وان املركز وكيل معتمد للعديد من 
قطع الغيار واملعدات الالزمة للغوص 
كما ان املركز يضم قسما للصيانة 
وينظم الدورات املتخصصة في هذا 
املجال.عب���ر منظومة متكاملة من 
الفنيني واالداريني واملدربني وكلهم 

مؤهلون.

يق����ع املركز في نطاق فندق ومنتجع النخيل ويرتاده 
العديد من الهواة بغرض االستفادة من احدث املعدات املتطورة 

والتي ميتلكها املركز.
املدير العام للمركز هو عادل اخلالد خريج الواليات املتحدة 
وحاصل على شهادات ايضا من فنلندا وبريطانيا ومصر والكويت 
والعديد من الدورات املتقدمة ومدرب غوص ترفيهي وتقني في 

مجال الغوص ويتمتع بعالقات دولية مع املراكز العاملية.
كش����ف اخلالد في حديثه ان اقص����ى عمق وصل اليه 
االنس����ان في عملية الغوص هو العمق 308 امتار وكان في 
البحر االحمر لغ����واص اجنبي متمنيا ان يوفق العرب في 

يوم ما بكسر هذا الرقم.
يسير العمل داخل املركز بآلية مرنة ومنتظمة بفضل الثقافة 

العالية للعاملني به وفهمهم الكبير ملجالهم.
املستفيدون من املعدات املعروضة جميع من في الكويت 
لتوافر الكماليات املتطورة كالكمبيوترات اخلاصة بقياسات 

الضغط والهواء.

اللقاءمن


