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هاني الظفيري
عالم الصقور أعجب من أن يتصور، وأعجب منه ذلك احلب 
والوله اللذان يفيض بهما قلب الصقار وتاجر الصقور هاشم الصليلي 

لهذا الطائر الذي يتخذ شعارا ورمزا في كثير من البلدان.
وألن الصق�ر.. تربيته وصي�ده، وبيعه، 
وش�راؤه تعد في اخلليج م�ن املعالم 
التي ال تندثر. »األنباء« التقت الصليلي 
الذي اشتهر مبصداقيته وعاش مع 

الصقور منذ نعومة أظافره.
الصليلي حتدث عن املهنة 
والصق�ور واملتاعب التي 
وأب�رز  تواجهه�م 
الشخصيات التي 
بأم�ور  تهت�م 
الصق�ور، في 

هذا احلوار:

الصليلي ل� »األنباء«: صقاقير الكويت عند سلمان الحمود
صاحب أكبر مكتب لبيع وشراء الصقور بدأ في تأسيسه عام 2003 وحرص على المصداقية

ع�دم الس�ماح بتنقل الطي�ور بي�ن دول التع�اون الخليجي من أه�م مش�اكلنا ونتمنى إنش�اء رابط�ة خاصة لحص�ر الصقور

أدخلت تكنولوجيا ال� sms واإلنترنت في تجارة الصقور وجمعت أكثر من 2000 صقار على مستوى الخليج
بداية متى تأسس مكتب هاشم 

الصليلي لبيع وشراء الصقور؟
بداية كانت هوايتي الصقارة 
والقنص في الطير في عام 2000 
ومن ه���ذا املنطلق ب���دأت اولى 
الصفق���ات التجاري���ة في عالم 
الصقور، حيث كنت أقوم بجلب 
الصقور من دولة االمارات العربية 
املتحدة وبيعها هنا في الكويت، 
االمر الذي شجعني على افتتاح 
هذا املكت���ب في عام 2003 حيث 
الذي  التشجيع واالقبال  وجدت 

اصبح يزداد يوما بعد يوم.
ماذا مييز مكتبك؟

حرص���ت كل احل���رص على 
ثبات املصداقية في عملية البيع 
والشراء بالنسبة للطيور، واضافة 
الى ذلك اعطاء النصائح لالخوة 
الصقارين اجلدد وتكوين الهدف 
االساسي لكسب السمعة الطيبة 
قبل املادة، باالضافة الى االعالم 

القوي للمزادات.

إعالم قوي

نريدك أن توضح لنا ما اإلعالم 
القوي؟

التكنولوجيا  قمت بإدخ���ال 
في عملية النش���ر عبر الرسائل 

عادة تطرح ف���ي الكويت ما 
يقارب ال� 10 ش���ياهني وأغلى ما 
بعت كان مببل���غ يعتبر وقتها 
خياليا وهو 7100 دينار وكانت 
طرح السعودية وتتميز بالعرض 

والوزن.
من هم زوار املزاد؟

هن���اك م���ن يأت���ي كمتفرج 
وهناك من يعشق الصقور ويأتي 
القتنائها باالضافة الى املندوبني 
للتجار والشيوخ وبصراحة املزاد 

يحضره جميع الفئات.
ما مش��اكل أه��ل الصقور في 

الكويت؟
املشكلة األساسية تكمن في 
عدم السماح لتنقل الطيور بني دول 
اخلليج ونتمنى حل هذه العقبة 
التي ابتكرت أخيرا باالضافة الى 
مطالبتنا بإنشاء مرابط خاصة 
باملقي���ض وذلك ملس���اعدة أهل 

املرابط وحصر الصقور.
كلمة أخيرة؟

أتوجه بالشكر اجلزيل لعميد 
الصقارين في الكويت الش���يخ 
سلمان احلمود على ما يقوم به 
من دعم لي ش���خصيا وأعواني 
الصقارين، وأمتنى احملافظة على 

هذه الهواية الطيبة. 

sms وعن طريق االنترنت، وقمت 
بتجميع اكثر من 2000 صقار على 
مستوى الكويت واخلليج، االمر 
الذي ساعد في جتاوب الصقارة 
مع اي حدث يختص بعملية اقتناء 

الصقور.

مزاد الصقور

م��ا اخلط��وات الت��ي تختص 
باملزاد؟

أوال اصطياد الصقر الوحشي 
العابر للكويت ع���ن طريق أي 
ش���خص واالتصال بي وابالغي 
بذلك االم���ر الذي يجعلني أجته 
مباشرة الى صاحب الصقر وآخذ 
الوص���ف واملقاس���ات اخلاصة 
بالطي���ر ومميزات���ه، وبعد ذلك 
أقوم بإرسال رسائل لتحديد وقت 
عملية عرض الطير في املزاد لكي 
يأتي الصقارة والتجار ومناديب 

نال الكثير من الثناء عليه، كما 
قام الشيخ بدعم طواريح الكويت 
بأنه اشترى منهم طيورهم بأسعار 

خيالية.
ما أغلى صقر قمت ببيعه؟

أغلى صقر بيع في أكتوبر عام 
2008 وكان فرخا طرح الكويت 
وبيع ب� 17 ألف دينار للش���يخ 
س���لمان احلمود، خصوصا ان 

الفرخ كان ذا مواصفات طيبة.
كم معدل طرح الطيور س��نويا 

بالكويت؟
حس���ب خبرتي معدل طرح 
الشياهني واحلرار تقريبا يصل 

من 15 إلى 25 سنويا.
وهل جتد هذا املعدل مناسبا؟

هذه أرزاق مقسمة وعادة ما 
يوصف الطير الطائر بالشيك.

م��ع  مش��اكل  حدث��ت  ه��ل 
الطواريح؟

الشيوخ ملشاهدة الصقر الوحشي 
في الوقت احملدد.

م��ن ه��م األش��خاص الذي��ن 
يقدمون على شراء الطير الوحشي 

العابر في الكويت؟
هناك الكثير من الشخصيات 
والتجار وأبرزهم شيخ الصقارين 
الشيخ سلمان احلمود الذي ارتبط 
اسمه مع الصقور والصقارة حيث 
انه الداعم الوحيد لهذه الهواية 
والذي يحتضن أبناءه الصقارين 
ويحرص على دعم ما يختص في 

عالم الطيور وهواية األجداد.
حدثنا عن دعم الش��يخ سلمان 

لكم؟
نظم الشيخ سلمان احلمود 
عملية البيع والشراء سابقا بأنه 
قام بنقلها في رصيف سوق اجلت 
الى سوق منظم ومكيف ومبني 
بجانب سوق اجلمعة وهذا العمل 

حصل���ت هن���اك العديد من 
املشاكل ولكن وهلل احلمد مت حل 
هذه املشاكل في الوقت املناسب 
بعد تبرير املوض���وع ومعرفة 

أسبابه.
م��ا الصق��ر الذي الي��زال في 

مخيلتك؟
هو الصقر الذي توفي عندي 
وقد جاء هذا الصقر من العراق 
»بكر خلوي صافي« وهو وحش 
طرح الع���راق كان مميزا لدرجة 
كبي���رة، ولن أنس���اه لش���كله 

وخلسارته.
ما مميزات الصقر؟

والل���ون  احلج���م  أوال 
واملشايل.

وما أفضل الصقور؟
أفضل وأشهر أنواعها الصافي 

وهو نادر جدا.
حدثنا عن عبور الشياهني؟

شروط استيراد الصقرعالج الصقور في الكويت
يعتبر مستشفى الكويت للصقور في منطقة 
الصليبخ���ات احد املراكز الصحي���ة املتكاملة في 
الكوي���ت ويضاهي في خدمات���ه وإمكاناته افضل 
املراكز املوجودة ف���ي املنطقة، ويضم كادرا طبيا 
متخصصا واحدث االجهزة الطبية ملعاجلة معظم 
االمراض التي تصيب الطيور بصورة عامة والصقور 

منها بصفة خاصة.
واملستشفى يستقبل الصقور بصورة أساسية، 
اضافة ال���ى بعض انواع احلم���ام، خاصة النادر 
والكاسكو، وهناك كادر طبي مكون من 12 من خيرة 
املتخصصني في هذا املجال، ولديهم خبرة طويلة 
في رعاية الطيور، خاصة ان منهم كثيرين عملوا 
في مستشفيات في اململكة العربية السعودية وقطر 
والبحرين واالمارات، فالتعامل مع الطيور مجال 
خاص ويحتاج ال���ى خبرة عالية، ولذلك يصعب 
احلصول على متخصصني في هذا املجال، وهناك 
امراض ش���ائعة تصيب كثيرا من الطيور منها ما 
يسمى »القالع« وهي حبوب تنتشر في فم الطير 
وجتعل عملي���ة االكل صعبة لديه، وهناك مرض 
االكسيديا والذي يسميه الناس »أبوجساس« والذي 
يصيب الطي���ر بضعف عام وهزال، وكذلك مرض 

دود الرئ���ة و»الرداد أو النهيتة« والذي يؤدي الى 
ضيق التنفس، ومرض »الس���دة« وهو عبارة عن 
ورم يظه���ر في كفوف الطير وه���و من االمراض 
الصعبة جدا. وهناك امراض اخرى مثل الكس���ور 

خاصة كسر الريش.
ويعالج املستشفى جميع هذه االمراض والنتائج 
العالجية ناجحة جدا، حيث يستخدم افضل انواع 
االدوية واجلراحة اذا تطلب االمر، مع مالحظة ان 
مرض »السدة« يعتبر من االمراض الصعبة التي ال 
تشفى منها الطيور متاما وأحيانا تشفى ولكن تعود 
بعد فت���رة. أما مرض »الرداد أو النهيتة« فيعتمد 
على درجة املرض فكلما كان الفحص مبكرا كانت 

نتائج العالج افضل. 
والع���الج يبدأ بعملية فح���ص وهي عملية ال 
تستغرق وقتا طويال يتم من خاللها حتديد نوع 

املرض وبالتالي العالج الالزم. 
ويجب تنبيه االخوة الصقارون الذين يقومون 
بإطعام الصقور من احلم���ام الذي يتم اصطياده 
»بالش���وزن«، حيث هناك كثير من حاالت تسمم 
الصقور بسبب تناولها احلمام وبداخله قطع من 

بقايا الرصاص »الصجم«.

العامة  الهيئ���ة  اصدرت 
الزراعة والثروة  لش���ؤون 
السمكية قرارا يقضي برفع 
احلظر عن استيراد الصقور 
وفق ش���روط، وحدد القرار 
التزام جميع املس���توردين 
بالشروط التي شملها القرار 
قبل السماح لهم باستيراد تلك 
الصقور الى الكويت، وأفادت 
الهيئة بأن الشروط وضعت 
لضب���ط عملية االس���تيراد 
وحفاظا عل���ى عدم نقل اي 
امراض وبائية الى الكويت. 
واش���ارت الهيئة الى ان 
التي وضعت هي  الشروط 
ان تكون الصقور املستوردة 
مصحوبة بشهادة سايتس 
البلد املصدر  معتمدة م���ن 
وان تكون خالية من مرض 
انفلونزا الطيور وان تكون 
هذه الصقور قد مت حجرها 

ملدة 21 يوما في بلد املصدر 
قبل تاريخ الشحن وال توجد 
اع���راض وبائية  عليها اي 
وان تك���ون ق���د مت فحصها 
مخبريا ضد مرض انفلونزا 
الطي���ور خالل فترة احلجر 
مرتني، واشار القرار الى ان 
الطيور غير املرباة في األسر 
حتجر عند وصولها ملدة 21 
يوما في احلج���ر البيطري 
املخصص لذلك اما الصقور 
املرب���اة في األس���ر فتحجر 
ملدة ال تقل عن اسبوع حلني 
الفحص واالحتياجات  عمل 
الالزمة، وأفادت الهيئة بأنه 
سيتم فحص الصقور فور 
وصولها للتأكد من خلوها من 
الوبائية واملعدية  األمراض 
وأخ���ذ العين���ات الالزم���ة 
ويعاد فحصه���ا مرة اخرى 
قبل االفراج عنها وس���يتم 

اع���دام اي صقر ف���ي حال 
الفحوصات  ثبوت ايجابية 
او وبائي  ألي مرض مع���د 
ارفاق شهادة  القرار  وشمل 
صحية بيطرية معتمدة من 
السلطات البيطرية في البلد 
املصدر مع كل ارسالية على 
ان تشمل الشهادة بيانات عن 
بلد املنشأ والتحصينات التي 
مت اعطاؤه���ا للصقور ضد 
الوبائية واملعدية  االمراض 
اثناء فت���رة حجرها او قبل 
الشحن وان تنقل الصقور 
وقت الش���حن في حاويات 
جديدة لم تستخدم من قبل 
ويتم النقل مباشرة من البلد 
املص���در ال���ى الكويت وان 
تخضع جميع االرس���اليات 
لالئحة نظام احلجر البيطري 
بالكويت والقرارات املنظمة 

لذلك.

لقطة في املربط

الصليلي يتحدث إلى الزميل هاني الظفيريصقور في مكتب الصليلي

بعت صقرًا ب� 17 ألف دينار في 2008 وغطيت الخليج كله بمزاد الصقور

معدل طرح الصقور الشياهين والحرار يتراوح بين 15 و25% سنويًا

معلومات حول الصقر

الصقور.. أنواع وصفات

الصق���ر نوع من الطيور اجلارحة ألن طعامه يعتمد 
على اللحوم.

يفق���س بيض الصقر في أواخر الصيف وتقوم أنثى 
الصقر باصطياد فرائس���ها من الطيور املهاجرة في ذلك 
الوقت إلطعام أفراخها الصغيرة، إذا فقست بيضة من بيض 
الصقر وكان فرخها ضعيفا تتركه أمه دون طعام أو تقوم 
بإطعامه لألفراخ األخرى القوية، الصقور ذات أنواع عديدة 
من أهمها الصقر احلر والذي يشتهر بأنواعه »اجلرودي 
والقطامي واحلجازي« والصقر شاهني والعوسق والشامي 

اجلير واملغربي والفارسي والبخاري والوكري.
الصقر صياد ماهر جبل على صيد فرائس���ه فيقتات 
عليها، األمر الذي دفع الكثيرين لالستفادة من هذه امليزة 
لتدريبه على الصيد. وفي بعض الدول يربى الصقر على 
انه حيوان أليف يعتمد عليه في جلب القوت من األرانب 

وبعض الطيور.
ينتس���ب الصقر الى عائلة الباز واحلدآن والنسور، 
يت���راوح طول الصقور بني 25 و70 س���نتيمترا ويبلغ 
وزنها 2 كيلوغرام، إناث الصق���ور أكبر من الذكور في 

جميع األنواع.
تبني الصقور أعشاش���ها في الشعاب الصخرية أو 
في األشجار أو على األرض وتبني األعشاش عموما من 
العصي لكن بعض الصقور تبني األعشاش من األماليد 
)أغصان صغيرة( واألعشاب ومواد نباتية أخرى، صغار 

الصقور جميعها بيضاء وضعيفة دون والديها.

احلر )الوافي(: ميتاز بكثرة ألوانه وبكبر هامته، ومتام 
املنسر وهذا النوع يعشقه الكثير من الصقارين وخاصة 
في اخلليج، وافضلها ما يس���مى بالفارسي، والقادم من 

الشام وباكستان.
اجلي�ر: ومن افضل ألوانه االبيض واالس���ود، ويقال 
انه من افضل الصقور اذا كان وحشيا، وهو يعيش في 
املناطق القطبية وميتاز بالسرعة ويعتبر اكثر شجاعة 

من غيره في صيد الفرائس.
وترجع ندرة هذا النوع لصعوبة الوصول الى املناطق 
التي يقطنه���ا، لكنه موجود بطريقة التهجني في بعض 
ال���دول بكثرة لكن هذا الن���وع ال ميكن االقبال عليه من 

قبل اهل القنص.
ومن عيوبه: التنكر على صاحبه بس���رعة وصعوبة 

التعامل معه في بعض األوقات.
املثلوث: وهو في الغال���ب يقال عنه مثلوث احلرار، 
وهو صغير احلجم ويرتفع عن الكوبج ويتميز بالسرعة، 

ويكثر اللون االحمر في صقور هذا النوع.
الكوبج: يعد من الصقور الصغيرة وميتاز بصغر رأسه 
والظبة والعينني والكفني ومنها االحمر واالش���قر، وفي 

الغالب يكون نزر الطباع.
الوكري: يعتبر من أصغر انواع الصقور، وميتاز بكثرة 
املدامع ويتميز اغلبها بلون احمر في اعلى الرأس، وهناك 
نوع منها يكون اس���ود اللون يش���به قرناس الشاهني 

ورأسه احمر.
القرموشة: لها ألوان كثيرة منها االحمر وما فوقه االدهم 
واالخضر ويتميز هذا النوع من الصقور بطول منقاره 
وصغر رأسه واصابعه دقيقة متفرقة، وهذا النوع غير 
مرغوب به بسبب شكله غير املتكامل، مع أنها تصيد ما 

يصيده غيرها من الصقور.
الشاهني: رأسه شبه مستطيل وعينه أصغر من عيني 
احلر وريش���ه مييل الى الس���واد غالبا، وحجمه وسط 
بالنسبة للطيور االخرى، وفي الغالب يكون اسرع من 
احلر، لكن فترة تبديل ريش »القرناس« تكون متأخرة 
نوعا ما وكذلك ريش���ه س���هل االنكسار وهذا مما يزعج 

الصقار بال شك.

الصليلي مع أغلى صقر 
باعه بمبلغ 17 ألف دينار


