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»ميدار«
 يا جماعة إضاءة البويات

والصيانة الدورية.

سمكة حمام بنقلة
تتواجد في فصلي
 الربيع والخريف

هي من أسماك اجلنوب املسماة باألسماك 
اخلضرة وتتواجد بكثرة بالقرب من الشواطئ 
في ساعات املد بفصلي الربيع واخلريف اي 
ابريل واكتوبر، يصل طول اجلسم الى 40 
سم وفي غالب االحيان ال يزيد على 15 سم، 
وهي من االسماك املتوسطة اجلودة، شكل 
اجلسم مغزلي ويوجد على اخلط اجلانبي 
قشرة ذات اشواك يتخللها جلد طري، لون 
الظهر بني الرمـــادي واالزرق الفاحت ولون 

البطن وجانبا اجلسم فضيا.

سمكة حمام بنقلة

هو طائر بحري من فصيلة طيور النورس »اجلنة« لكنه أكبر 
حجما من طيور النورس ويوجد بأعـــداد قليلة، عدواني الطباع 
ينقض على طيور النورس في حالة جتمعها على قطعة من الطعام، 
لون ريشه العلوي بني فاحت منقط بلون بني داكن، صدره أبيض 
يخالطه لون بني، البطن لونه ابيض، السيقان واملنقار لونهما بني 

وهو طائر انعزالي ويحب االبتعاد عن املجموعات األخرى.

الطيور البحرية في الكويت »امريخي«

طالح ودويلمي أحلى صيد

صيد احللوايوه يوّنس

الدويلمي غرامي

قفدار وطالح اشرايكم

جنعد وشقارة يا سالم

محمد الفرحان وصديقه مع حصيلة إحدى الرحالت

الفرحان: أفضل أماكن الغوص »األرياق« لتميزها بالصيد

املرات  أذكر في احدى  ضحك.. 
كنت أغوص مبنطقة االرياق وقد 
اندمجت مبالحقة األسماك والصيد 
ونسيت نفسي وفي منتصف الطريق 
كما يقولون ذهبت السكرة وجاءت 
الفكرة فقـــد انقطع النفس وأردت 
الى  الى السطح فنظرت  الصعود 
األعلى فوجدت املسافة بعيدة عن 
السطح عندها أدركت انني في خطر 
فاجتهت للسطح دافعا بكل ما أملك 
من قوة للنجـــاة وأثناء صعودي 
لم أكن منتبهـــا الى البايبات اللي 
فوقي فارتطم رأسي بأحد البايبات 
فنتج عن ذلك جرح تسبب في دماء 
كثيرة وفي النهاية وصلت بأمان الى 
السطح وجنوت وقد أصبت نتيجة 

مغامرتي بجرح في الرأس.
ما أكث��ر ما يخيف الغواص حتت 

املاء؟

أذكر في إحدى الرحالت في العام 
2008 وكنت ذاهبا انا واالصدقاء الى 
األرياق وترســـنا يومها ما يقارب 
ثالجتني من احلجم الكبير باألسماك 
من احلمام والطالح وكانت الرحلة 

جميلة وممتعة للغاية.
ما حجم طرادك؟

في الســـابق كنت أمتلك طرادا 
بحجم 26 قدما وعليه ماكينتان بقوة 
140 لكل واحدة أما اآلن فأمتلك طرادا 
بحجم 31 قدما وعليه ماكينتان بقوة 

200 حصان لكل واحدة.
للغ��وص  تخ��رج  م��رة  ك��م 

باألسبوع؟
الطلعة تعتمد بالدرجة األولى 
على حالة اجلو والظروف التي قد 
تصادف أي شـــخص فأنا اطلع ما 
يقارب الطلعتني الى 3 باألسبوع.

موقف خطر صادفك؟

هناك شيئان: األول: هو أسماك 
الدويلمي، وهذه األسماك معروفة 
لدى الكثير مـــن الغواصني بأنها 
تهاجم أحيانا الغواص، فهي متتلك 

أسنانا كالشيفرات وقوية.
ثانيا: املكابرة في الصيد واتباع 
األسماك الى أعماق كبيرة ونسيان 

النفس كما حصل معي.
مباذا تنصح الغواصني اجلدد؟

أحب أن أقول لهم وهذا أهم شيء 
هو ان يدخلوا دورات تخصصية 
للغـــوص احلـــر لتعلـــم الطرق 
الصحيحة لهذه الهواية من ناحية 
احتياطات األمـــان وإطالة النفس 
وأيضا يجب على كل غواص مبتدئ 
ان يسأل دائما عن أي شيء بالغوص 
وأال يتحرج من سؤال اآلخرين، كما 
يجب ان يكون للغواص مرافق وهذا 

مربط الفرس.
هل غصت خارج الكويت؟

نعم، لقد غصت بأماكن ودول 
كثيـــرة ومنهـــا: األردن، اململكـــة 
العربية السعودية، اإلمارات العربية 
املتحدة، وتايلند ووجدت ان هذه 
الدول متتـــاز بأماكن غوص غاية 
في اجلمـــال والروعة وأجمل هذه 
األماكن هي تايلند ألن أي شخص 
يغوص بهذه الدولة ســـيتضح له 
منذ الوهلة األولى أثناء غوصه انه 
ينظر ليس الى قاع وإمنا ينظر الى 
بستان تغطيه األزهار ذات األلوان 

اجلميلة.
هل ستواصل رحالتك الى أماكن 

الغوص التي ذكرتها؟
نعم، وهذا شيء أكيد والذي ذهب 
ورأى هذه األماكن لن يتردد أبدا إذا 
سنحت له الفرصة في أن يذهب اليها 
مرة أخرى ليستمتع مبناظرها سواء 
من املرجان املوجود أو األســـماك 
مختلفة األحجـــام واأللوان، وأنا 
أنا وصديقي  حاليا أرتب للذهاب 
أحمد عباس الـــى اململكة العربية 

السعودية قريبا جدا.
دعوة حت��ب أن توجهه��ا، والى 

من؟
أوال أحب أن أوجه شـــكري الى 
جريـــدة »األنبـــاء« لتخصيصها 
صفحة أســـبوعية تعنى بالبحر 
والصيـــد، كما أوجـــه دعوتي الى 
املبتدئني أن  الغواصـــني  اخواني 
يدخلوا دورات تخصصية خارج 
الكويت لينموا قدراتهم في الغوص، 
كما أدعو اإلخـــوة احلداقة إلى ان 
يحافظوا على بحرنا الغالي وعدم 
رمـــي العلب واألكيـــاس الفارغة، 
وفي اخلتام أدعو للجميع بالصيد 

والصحة والسالمة.

الفرحان غواص يعشق  محمد 
البحر والصيد إلى ما ال نهاية وقد 
أبحرت معه صفحة »بحري« هذا 
األســـبوع لتتعرف علـــى بداياته 
البحرية وأفضـــل أماكن الغوص 
وأخطر موقـــف صادفه بالغوص 
وأكثر ما يخيف الغواص حتت املاء 
وأكبر كمية صيد كانت له وأمور 
أخرى حدثنا عنها الفرحان في هذا 

اللقاء:
متى بدأت هواية الغوص؟

في السابق كنت أحدق وقلت في 
نفسي ملاذا ال أجرب شيئا جديدا في 
عالم الصيد فاجتهت الى الغوص 
بسلندرات الهواء ولم أستمتع بها 
كثيرا وقررت ان اجرب الغوص احلر 
ووجدت ان هذه الهواية من امتع 
الهوايـــات البحرية وبدأتها فعليا 

في العام 2005.
ما أفضل أماكن الغوص لديك؟

بالنسبة حق الرؤية وأن الواحد 
املناظـــر اجلميلة  يغوص ويرى 
واملمتعة ويستكشف األشياء فإن 
جزيرة قاروه هي األنســـب وذلك 
بسبب الرؤية املمتازة وكثرة املرجان 
وأسماك الزينة، أما بالنسبة ألماكن 
الصيد باملسدس فإن أفضلها هي 
األرياق وذلك لتميزها بكثرة األسماك 
ووفرة الصيد وهذا شيء معروف 

لدى الكثيرين.
ما نوع الغوص الذي تفضله؟

كمـــا ذكـــرت في الســـابق فإن 
للغوص نوعني األول هو الغوص 
بسلندرات الهواء وأما النوع الثاني 
فهو الغوص احلر، وطبعا لكل نوع 
مميزات وخصائص ينفرد بها ولكن 

أنا أفضل دائما الغوص احلر.
ما نوع املسدس الذي تستخدمه 

أثناء غوصك؟
املسدسات البحرية معروفة وهي 
نوعان، األول هو مسدس الضغط 
ويستخدم في األماكن القليلة العمق 
وحق امليافر والشقوق والنوع الثاني 
هو مسدس السير ويستخدم حق 
املياه املفتوحة واألعماق الكبيرة وأنا 
دائما أفضل استخدام مسدس السير 
ونوعه »الروبلن« وذلك لدقته في 

اإلصابة وقوته حتت املاء.
م��ن يرافق��ك خ��الل رحالت��ك 

البحرية؟
أنا ال أذهـــب بأي رحلة غوص 
إال ومعي أصدقائـــي أحمد عباس 
وثويني الناحل وفيصل القديري 
وال أستغني عن هؤالء بأي رحلة 

غوص كانت.
م��ا أكبر كمي��ة صي��د كانت لك 

بالغوص.

أصبت بجرح في الرأس نتيجة مغامرتي ونجوت من الغرق


