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الفترةالموسم

8/24 ـ 10/14طلوع سهيل
10/15 ـ 12/5الوسم

12/6 ـ 1/14املربعانية
1/15 ـ 2/9الشبط

1/24 ـ 1/30اسبوع االزيرق
2/10 ـ 3/7العقارب
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»ميدار«
على كل احلداقة االنتباه

واحلذر من املياه االقليمية!

سمكة حمارة
تتواجد في المياه

القليلة العمق

تتواجد في املياه القليلة العمق التي 
يوجد بها صخور صغيرة نسبيا، وتسمى 
مثل هذه القيعان ارض نخشرة اي حفور 
متكسرة غير متساوية احلجم وغير ثابتة 
بالقاع، لون اجلســـم بني داكن وعليه 
خطوط طويلة خضراء، الزعنفتان الذيلية 
والشرجية لونهما بني داكن ويصل طول 
اجلسم حوالي 23سم وهي من االسماك 

غير الصاحلة لألكل.

سمكة حمارة

السهم اخترق رأس الضلعة

الغواص احملترف احمد عباس مع الشقارة العمالقة

دقة االصابة هي املطلوبة

هذا الصيد ياحلبيب

 ما أفضل أماكن الغوص؟
 بصراحة عندنا هنا بالكويت ال توجد 
اماكن كثيرة للغوص، واغلبها لك عليه 
وافضل اماكن الغوص وبالدرجة األولى 
هـــي قاروة وبعدها ام املـــرادم والزور 

واقواع بنيدر.
 م��ا انواع وأحجام مسدس��ات الصيد 

التي تستخدمها اثناء غوصك؟
 هناك نوعان من املسدسات البحرية 
األول وهو مسدس الضغط والثاني وهو 
مســـدس الســـير وانا افضل استخدام 
مسدس السير وذلك لسهولة استخدامه 
وقوته في االصابة ودقته في التصويت 
اما بالنسبة لألحجام فهي تختلف على 
حســـب مكان الصيد من ناحية العمق 

والرؤية.
 م��ا أكب��ر كمي��ة صي��د كان��ت ل��ك 

بالغوص؟
 أكبـــر كمية كانت لـــي قبل حوالي 
اســـبوعني وكنت ذاهب أنا واألصدقاء 
الى جزيرة في اململكة العربية السعودية 

ورجعنا يومها بخمس ثالجات من احلجم 
الكبير متروسة وذلك بسبب ان الرؤية 

كانت شيئا خياليا.
 من يرافقك خالل رحالت غوصك؟

 أنا ال أذهب بأي رحلة غوص إال ومعي 
أصدقائي محمد الصالح وعلي القطان 
ومحمد الفرحان وحســـن اشكناني وال 
استغنى عن هذه املجموعة بأي رحلة 

كانت.
 م��ا أن��واع املخاط��ر الت��ي تواج��ه 

الغواص؟
 أوال: أخطر ما يواجه الغواص حتت 
املاء هــو قلة اخلبـــرة وثانيا: االجهاد 
اثناء الغـــوص ومحاولة الوصول إلى 
شـــيء فوق حدود طاقته وثالثا: إغراء 
الصيد، رابعا: عدم وجود مرافق للغواص 
حتت املاء، خامســـا: عـــدم االنتباه إلى 

حزام الوزن.
 مباذا تنصح الغواصني املبتدئني؟

 أوال يجب على كل غواص مبتدئ أو 
يريد أن يزيد من خبرته أن يأخذ دورات 

تخصصية في الغوص احلر وذلك لتجنب 
االخطاء واملخاطر التي يقع فيها اغلب 
الغواصـــني وثانيا تصحيح املعلومات 
التي لدى بعض الغواصني حتى لو كان 
هذا الغواص من املمارسني وذلك وكما 
قلت بدخول الدورات اخلاصة للغوص 

احلر.
 ذك��رت قب��ل اللقاء أنك تق��وم بعمل 
دورات خاص��ة للغوص احل��ر حدثنا عن 

هذه الدورات؟
 فـــي بداياتي كنت امـــارس هواية 
الغوص احلر كهـــاو وبعدها قررت ان 
اسافر الى اخلارج واتعلم هذه الدورات 
فاكتشفت ان اغلب املعلومات التي كانت 
لدي اكثرها غيـــر صحيحة خاصة من 
ناحية التنفس وطـــرق االمان فقررت 
بعدها ان أفيد الشباب الراغبني في تعلم 
الغوص احلر بالشكل الصحيح فقمت 
بعمل هذه الدورات على أمل أن يكتسب 
الشـــخص اخلبرة وان يقوم بتطبيق 
ما هو صحيـــح دائما خاصة في مجال 

أحمد عباس غواص يعشـــق البحر 
والصيد حـــد اجلنون وقد ابحرت معه 
صفحة بحري هذا األســـبوع لنتعرف 
على بداياتـــه بالغوص ونوع الغوص 
الذي ميارســـه وأفضل أماكن الغوص 
اص  وأنواع املخاطـــر التي تواجه الغوَّ
واغرب ما اصطاد وامور اخرى حدثنا 

عنها عباس في هذا اللقاء:
 متى بدأت هواية الغوص؟

 بدأت هواية الغوص عندما كنت في 
عمر عشر سنوات مع خالي وتطورت معي 
هذه الهواية اجلميلة عندما نظم مكتب 
الشهيد دورات عن الغوص بسلندرات 
الهواء وبعدها أصبحـــت مولعا كثيرا 
بالغوص وبـــدأت ايضا اتعلم الغوص 
اآلخر وهو الغـــوص احلر ووجدت ان 
الغوص احلـــر امتع وافضل بكثير من 

الغوص باملعدات.
 حدثنا عن الغوص؟

 ان الغوص هواية من ضمن الهوايات 
البحرية التي ميارسها الكثيرون واغلب 
الذين ميارسون هذه الهواية يبدأونها 
خالل فصـــل الصيف اكثر من اي وقت 
آخر، والغوص نوعان وهما األول ويكون 
باملعدات )االسكوبا( ويلقبونه بالغوص 
بسلندرات الهواء والثاني وهو الغوص 
احلر وطبعا كل نوع وله متعته اخلاصة 

وغرضه اخلاص به.
 ما نوع الغوص الذي تفضله؟

 انا افضل دائما الغوص احلر وذلك 
لعدة اسباب اولها ان الغوص احلر صحي 
اكثر ويعطي الواحد لياقة بدنية عالية، 
وغير ذلك فإن للغوص احلر إثارة وحتديا 
ولهذا اجد انه يجب على كل من ميارس 
الغوص احلر ان ينمي هذه الهواية وذلك 
من خالل دخول دورات واملشـــاركة في 
املسابقات والذهاب الى دول توجد بها 
مغاصات جميلة واالهم من ذلك كله ان 
يأخذ الغواص معلومات صحيحة وغير 

مغالطة كما يفعل البعض.

الغوص احلر.
 ما اغرب ما اصطدت؟

 أذكر في إحدى الرحالت وكانت خارج 
الكويت قبل حوالي ثالثة اسابيع وعندما 
كنت غائصا لالصطياد فجأة ظهرت أمامي 
مجموعة كبيرة من اســـماك االمبرجاك 
واحلمام ذو احلجم الكبير فقمت ودون 
تردد  بالتصويب على واحدة من االسماك 
واطلقت سهمي جتاهها ولكن كان حظي 
أقوى من سهمي فقط اصطدت سمكتني 

من اسماك االمبرجاك بضربة واحدة.
 م��ن وجهة نظرك مل��اذا يخاف الناس 

من الغوص؟
 اعتقد ان السبب في ذلك يعود إلى 
جتربة الشـــيء اجلديـــد وثانيا هو ما 
يســـمعه الكثير مـــن ان الغوص خطر 
وال تنس القصص التي تروى من بعض 
االشخاص عن الغوص واملخاطر املوجودة 

في البحر.
 هل للغوص بذالت خاصة؟

 نعم هناك نوعان من البذالت النوع 
األول وهـــو البـــذالت التابعة للغوص 
باملعدات وتكون عادة ســـميكة بعض 
الشيء وغير مريحة وجندها دائما تقيد 
الشخص باحلركة اما النوع الثاني وهو 
البذالت التابعة للغوص احلر فتجدها 
خفيفة ومصنوعة لتتناسب مع جسم 
الغواص من مواد خاصة لتعطي ايضا 

جسم الغواص حرية احلركة.
 دعوة حتب ان توجهها وإلى من؟

 أوجهها الى كل من يرغب في ممارسة 
الغوص احلـــر ولكنهـــم يخافون من 
التجربة بـــأن يرموا هذا اخلوف جانبا 
ويتجرأون وميارسونه ويتعلمون هذه 
الهواية اجلميلة وذلك بدخولهم الدورات 
التدريبية، كما اوجهها الى االخوات الالتي 
الهواء أن  ميارسن الغوص بسلندرات 
يجربن الغوص احلر وفي اخلتام ادعو 
الهواية اجلميلة  للجميع بتعلم هـــذه 

وممارستها بالطرق الصحيحة.

اص تحت الماء عباس: »قلة الخبرة« و»إغراء الصيد« أخطر ما يواجه الغوَّ
اصطدت بضربة واحدة سمكتين من األمبر جاك

ال تعليق..!

عباس مع مجموعة من اسماك الشقارةمع صديقه في احدى الرحالت البحرية

طيور شـــاطئية صغيرة توجـــد بأعداد كثيرة في 
موسمي الربيع واخلريف سريعة العدو وقوفها سريع 
ومفاجئ وهي طيور جميلة وذات الوان متعددة يغلب 
اللون البني والبرتقالي واالسود على جميع االلوان، 
الســـيقان قصيرة وســـمراء اللون وهي من الطيور 

املهاجرة.

الطيور البحرية في الكويت »أعريسات«


