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اعرف أكثر

سمكة الشعري )ظهوره 
يعني بداية موسم الحداق(

تصنيف األسماك

تعتبر سمكة الشعري بشير احلداق 
ملوسم الصيد الى ما قبل اشتداد البرد، 
ويصل طول اجلسم الى 80 سم وتتواجد 
اسماك الش���عري في احملادق اجلنوبية 
حتديدا، وظهور الش���عري يعني بداية 
موسم احلداق، حيث تهدأ الرياح الشمالية 
وحتل محلها الرياح الش���رقية الرطبة 
فيهدأ البحر، وطريقة صيدها بواسطة 

اخليط.
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الفترةالموسم

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

12/6 � 1/14املربعانية
1/15 � 2/9الشبط

1/24 � 1/30اسبوع االزيرق
2/10 � 3/7العقارب
3/8 � 4/2احلميم
4/3 � 4/28الذرعان

4/29 � 6/6الكنة )اختفاء الثريا(
6/7 � 6/19الثريا
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ميدار
ملاذا ال تكون هناك صيانة 

دورية على البويات املوجود 
داخل البحر؟

محمد الكندري مع سبيطي األسياف الشمالية

سبيطية أسكلة املركز العلمي

ما نطوف هم بالول

الكندري مع الشعم الطيب يا سالم هذا الصيد وال بالش

الكندري مع السبيطي العجيب أحلى سبيطي يكون مع شقة النور

محمد الكندري حداق يعش���ق البحر 
والصيد من االلف الى الياء، فقد كانت بداياته 
وهو في عمر الرابعة عش���رة سنة، وقد 
اخبرنا عن االسياف املفضلة لديه والسمكة 
التي يفضلها في الصي���د وافضل اوقات 
احلداق على السيف وافضل اوقات صيد 
سمكة السبيطي على السيف، وامور اخرى 

حدثنا عنها الكندري في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

ب���دأت هواي���ة احلداق من���ذ الصغر، 
عندم���ا كان عمري 14 عاما تقريبا، وكنت 
في تلك الفترة اذهب مع ابناء خالتي الى 
الصيد، وكنا نذهب الى احملادق الشمالية 
ومنها احليشان والدفان وايضا كنا نذهب 
الى احملادق اجلنوبي���ة ومنها الفنطاس 
وعريفجان، وقد تعلمت منهم كل ش���يء 
يخ���ص البحر من تردي���ع ووضع الييم 

وحسبة املايه وامور اخرى كثيرة.
ما االسياف املفضلة لديك؟

بصراحة في السابق كانت هناك عدة 
اسياف، اما اآلن فقد قلت االسياف وقلت 
السمكة والصيد، لكن افضل االسياف عندي 
هي االسياف الشمالية واالسياف اجلنوبية 
ومنها الدوحة وصوب االبراج واسكلة املركز 
العلمي وصوب سوق شرق وصوب مجلس 
االمة وصوب ش���اطئ الوطية والفنطاس 

واجلليعة والزور واخليران.
ما السمكة املفضلة لديك؟

االسماك وهلل احلمد كثيرة ومتنوعة 
وبحرنا فيه من اخلير الشيء الكثير، لو 

وجد من يحافظ عليه وعلى االحياء البحرية 
املوجودة سواء كان على االسياف او داخل 
البحر او على اجلزر وافضل سمكة عندي 

هي سمكة السبيطي وليس لها بديل.
ما افض��ل اوقات صيد الس��بيطي على 

السيف؟
اوال، احب ان اقول ان سمكة السبيطي 
من االس���ماك التي تتواجد على االسياف 
خالل فصل الصيف بكثرة، وبعد ان يبرد 
اجلو قليال تترك االسياف وتتجه الى داخل 
البحر للبحث عن الدفء، وغير ذلك فإن 
صيد الس���بيطي على االسياف له حسبة 
خاصة ووقت غير عن صيده داخل البحر، 
عموما فإن افضل اوقات صيد الس���بيطي 
تكون مع شقة النور )الفجر( او مع بداية 
رشة املايه )السجى( او بداية الثبر، فهذه 
االوقات التي ذكرت ال يعلى عليها لصيد 

السبيطي.
ما افضل اوقات احلداق على السيف؟

هذا الشيء ال استطيع حتديده متاما ألن 
لكل شخص وقتا يرغبه على السيف، اما 
بالنسبة لي فأنا افضل اكثر شيء من بداية 

الفجر الى غاية الساعة 8 صباحا.
ه��ل توج��د اماكن معينة لالس��ياف في 

الليل او النهار؟
انا لدي نظرية واحدة في هذا الش���يء 
وهو ان صيد االس���ياف يفضل ان يكون 
نهارا وذلك لسبب ان السمكة تكون حاضرة 
اكثر من الليل، لكن الذي يرغب في صيد 
الشعم فعليه بأس���ياف الدوحة واسكلة 

املركز العلمي نهارا وهذا يكون على حسب 
ارتفاع منسوب املايه، اما الذي يرغب في 
الصيد صوب ميناء عبداهلل والزور فالنهار 

والليل مناسبان.
كم مرة تخرج للحداق على االسياف في 

االسبوع؟
هذا الشيء اوال يعتمد على حالة اجلو 
واملايه، وانا احدق على االسياف بني مرتني 

وثالث مرات في االسبوع.
م��ا ن��وع الييم ال��ذي تس��تخدمه على 

االسياف؟
نوع الييم يعتمد بالدرجة االولى على 
امل���كان الذي تنوي احل���داق عليه وعلى 
السمكة التي ترغب في اصطيادها، وهذا 
شيء معروف لدى كثير من احلداقة واهل 
البح���ر، وانا دائما ما اس���تخدم الزوري 
والسلس وامليد وصالخة الليواف والشريب 
وافضل ايضا استخدام الييم الفرش عن 
طريق صيده بالس���الية وهذا افضل ييم 

حق صيد االسياف.
هل تفضل حداق االس��ياف صيفا 

ام شتاء؟
ان���ا افضل احل���داق على 

االسياف اكثر شيء صيفا، 
لكن هناك تواريخ معينة 
يكون الصيد فيها عجيبا 
مثل نصف ش���هر مارس 
الى غاية ش���هر نوفمبر 
يبدأ موسم جميع االسماك 
ومن شهر اكتوبر الى غاية 

فبراير يكون النويبي بكثرة على االسياف 
الشمالية وبعدها تبدأ السمكة تخف من 
اول شهر ديس���مبر الى غاية فبراير على 

االسياف.
ما الف��رق بني صي��د الس��نارة وصيد 

اخليط؟
ال يوجد فرق، فالسنارة تصيد واخليط 
يصيد، لكن االفضل بالنسبة لي السنارة 
وذلك لعدة اسباب، اوال السنارة تعطيك 
سيطرة اكثر من اخليط وثانيا تستطيع 
رمي اخليط ملسافة ابعد بالسنارة وثالثا 
فإن االسياف الشمالية اكثرها يحتوي 
على صخ���ور واخليط العادي ال ينفع 
في مثل هذه االماكن، إذن فالفارق كبير 

وواضح.
ما اكثر ما يضايقك على السيف؟

هناك عدة ام���ور تضايق كل حداقة 
السيف ولست وحدي الذي يتضايق منها، 
فمثال هناك من يقوم بس���لخ امليد على 
الصخور ويترك املخلفات وغير ذلك قيام 
البعض برمي اجلم على الصخور 
امر خطير،  الشاطئ، وهذا  او 
خصوصا ان اجلم يحتوي 
على سم مما يتسبب في 
االذى ملرتادي الشاطئ، 
وهن���اك ما ه���و اصعب 
وامر وهو اصحاب اجلت 
سكي وهذا اجلت سكي 
يتسبب في مقتل املاليني 
الطفيليات والبيض  من 

وغير ذلك قيام بعض اصحاب الطراريد 
باملرور امام االسياف بسرعة عالية.

كيف تع��رف ان هذا املكان به صيد غير 
املكان اآلخر؟

اول ش���يء الرزق على رب العاملني في 
االول واآلخر، وهذا الش���يء يبيله خبرة 
كافية وممارسة وتوجد له حسبة معينة 
ويجب معرفة مواسم السمك في اي مكان 
ويجب معرفة االقواع متى تتواجد االسماك 

فيها ومتى تتركها.
ما اغرب ما اصطدت؟

اذكر في احدى املرات كنت ذاهبا للحداق 
على السيف الذي صوب سوق شرق، وفجأة 
ضرب على اخليط شيء ضخم ولم اعرفه 
اال عندما اخرجته خارج املاء، واذا هي خلمة 
من احلجم الكبير وقد يصل وزنها من 25 
الى 30 كيل���و، طبعا اخرجت امليدار منها 

وارجعتها مرة اخرى الى املاء.
دعوة حتب ان توجهها والى من؟

اوال، احب ان اوجه دعوتي الى اخواني 
احلداقة وارجو منهم احملافظة على البحر 
وعدم رمي العلب واالكياس الفارغة سواء 
داخل البحر او على السيف، وايضا اوجه 
دعوتي الى املس���ؤولني عن اسكلة املركز 
العلمي، وارجو منهم اعادة فتح االسكلة 
كما في السابق على مدار 24 ساعة، وارجو 
من اخواني احلداقة االهتمام بعدة السالمة 
واالسعافات االولية كاملة دون نقصان وفي 
اخلتام ادعو للجميع بالس���المة والصيد 

الطيب.

الفقمة الغواص الرشيق
تعتبر الفقمة من احليوان���ات البحرية االمهر غوصا، حيث 
يلقبونها بالغواص الرشيق، وتستطيع الفقمة الغوص العماق 
تصل الى 250 مترا والبقاء الى ما يقارب ال� 30 دقيقة حتت املاء، 
كما انها تتميز بالذكاء الشديد وموازنة االشياء ويبدو ذلك من 
خالل عروض الس���يرك التي ابهرت كثي���را من الناس، كما انها 
اس���تطاعت التكيف مع اصعب واش���د الظروف التي حتيط بها 

لتحافظ على نفسها من ااالنقراض.

سمكة الشعري

اصطدت لخمة على السيف وزنها 30 كيلو

الكندري: أفضل أوقات صيد السبيطي تكون عند »شقة النور«

سبيطي يفرح القلب


