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 «الحنكور» طائر وطني

  يقيم بجزيرة «بوبيان» منذ قرن
 

 اميانا منها بأهمية خلق التواصل بني النخب الكويتية والســـعودية مبا يعزز 
العالقة بني البلدين والشعبني الشقيقني فقد اتفقت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
مع الزميل منصور العجمي املنســـق العام للملتقى اإلعالمي الكويتيـ  السعودي 
الذي سيقام بالعاصمة السعودية (الرياض) خالل ٢٠ و٢١ فبراير اجلاري والذي 
تنظمه جمعية الصحافيني الكويتية على ان تكون الناقل الرسمي لضيوف امللتقى 
والذي ســـيضم عدد من نواب مجلس األمـــة، إضافة الى رجال اإلعالم والصحافة 
واالقتصاد والثقافة. بدوره ذكر مديـــر دائرة العالقات العامة باخلطوط اجلوية 

الكويتية عادل بورســـلي ان رعاية مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ألنشطة 
امللتقى اإلعالمي السعودي تأتي من ضمن اهتمامات املؤسسة بتكريس احلضور 
الكويتي في اخلارج، ودعما ألواصر التعاون بني األشقاء مبا يخدم مصالح البلدين 
والشعبني الشقيقني. من جانبه، ثمن أمني سر جمعية الصحافيني الكويتية فيصل 
القناعـــي رعاية اخلطوط اجلوية الكويتية للملتقى كناقل رســـمي لضيوف هذا 
احلدث الكبير، مشيدا بالدور الكبير والفعال الذي تقوم به «الكويتية» كمؤسسة 

وطنية رائدة.

  «الكويتية» ناقالً رسمياً للملتقى اإلعالمي الكويتي - السعودي 

  عندما تنحسر املياه ببطء عن 
رمال شواطئ جزيرة «بوبيان» 
لتخلـــف وراءهـــا بقايا أصداف 
لقواقع مبعثرة وصخور داكنة 
ملونـــة ومتفرقة تبدو من بعيد 
أسراب طيور «احلنكور» محلقة 
في الســـماء تخفـــق بأجنحتها 
البيضاء وقد تكسرت بقايا أشعة 
الشمس البرتقالية على صفحة 
املاء الباهتة في خفوت صامت. 
وفـــي تقرير مفصـــل عن طائر 
«احلنكور» أشار رئيس جمعية 
الكويتيـــة عبدالرحمن  الطيور 
الســـرحان إلى رصد هذا الطائر 
الـــذي يســـمى أيضـــا «زقزاق 
السرطان» في جزيرة «بوبيان» 
منذ قرن من الزمان ويعتبر من 
أقدم الطيور املوجودة في الكويت 
وقد مت رصده مفرخا بأعداد كبيرة 
في اجلزيرة عاما بعد عام. واقترح 
السرحان اختيار طائر احلنكور 
الطائر الوطني للكويت، خصوصا 
ان جزيرة «بوبيـــان» الكويتية 
تعتبـــر أكبر منطقة تفريخ لهذا 

الطائر على مستوى العالم. 
  واكد انه نظرا جلمال شـــكل 
احلنكور رأى بعـــض الباحثني 
الكويتيني أن يتم اتخاذه طائرا 
وطنيا موضحا ان الباحثني يرون 
ان «احلنكور» يشبه املواطن في 
جهات عدة «فبياض الطائر يذكر 
بلون ثيابنا البيضاء «الدشداشة» 
الســـوداء املوجودة  واخلطوط 
أعلى الرأس كأنها «عقال» أسود 
يحيط بالغترة وبالفعل اتخذت 
جمعية الطيور الكويتية من طائر 
احلنكور شـــعارا لها». وقال ان 
التي تدعو أيضا  من األســـباب 
إلى أن يكـــون طائر «احلنكور» 
هو الطائر الوطني للكويت انه 
شائع في البيئة الكويتية ويتميز 
بخصائص ال يشاركه فيها طائر 
آخر وميثل لوحده عائلة تصنيفية 

مستقلة ويعشش في مستعمرات 
فهو اجتماعي يعيش في جحور 
متقاربة في جتانس تام بني أفراد 

املستعمرة.
  ودلـــل علـــى وجـــود طائر 
«احلنكور مبا جـــاء في الكتاب 
الوثائقي للكاتب واملؤرخ جورج 
جريجوري عن الطيور في الكويت 
وقال ان رصد زقزاق السرطان في 
الكويت يعود الى بدايات القرن 
العشرين حيث قام برصده عالم 
الطيور البريطاني «كومنج» في 
العام ١٩٠٠ ورصده السير برسي 
كوكـــس عام ١٩٠٥ وأم ســـعود 

«فيوليت ديكسون» عام ١٩٤٢.
  واكد ان كتاب جريجوري ورد 
فيه ان أكبر مســـتعمرة لتكاثر 
العالم موجودة  «احلنكور» في 
في شمال جزيرة بوبيان، إضافة 
الى مســـتعمرات سبق ان رصد 
فيها مفرخا كجزر وربة وعوهة 

وفيلكا وكبر وأم املرادم.
  وانتقل السرحان إلى ما ورد في 
املوسوعة العاملية للطيور بعنوان 
«١٠٠ طائر تستحق املشاهدة قبل 
املوت» وكان ترتيب طائر احلنكور 
الـ ٦٦ في القائمة من أصل ١٠ آالف 

طائر تستحق املشاهدة.
  وأضاف ان الهوية التصنيفية 
للحنكور تظهـــر انه طائر فريد 
فهـــو املمثل الوحيـــد لفصيلته 
احلنكوريات وليس له أجناس أو 
أنواع أخرى نظرا لتميزه وانفراده 
بخصائص ال يشاركه فيها طائر 
آخر وهذا شيء فريد في التصنيف 

العلمي للطيور. 
  وقال الســـرحان ان ما يزيد 
األمـــر غرابة ان تشـــاركه عدة 
طيور االسم لكنها تنتمي لفصيلة 
مختلفة «فصيلة الزقزاقيات» ومن 
الرمادي  الزقـــزاق  الطيور  تلك 
الكبير والزقزاق  الرمل  وزقزاق 

االسكندراني.

 طيور احلنكور

 فيصل القناعي 


