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شوف ومتتع بالبواليل 

جمال الرشيد وصديقه مع صيد اجلنوب احلداقة املبتدئون مع مجموعة صيد متنوعة

المزيزي جريء ويقترب 
كثيرًا من الشواطئ

ال يختلف كثيرا عن السبيطي إال بتلك 
اخلطوط املائلة على الغطاء اخليشومي 
من الرأس لونها اسود تخالطه تلك اللمعة 
الفضية ويكاد يختفي سوادها وهو اصغر 
حجما من السبيطي واقل ارتفاعا وهو 
جريء ويقترب كثيرا من الشاطئ في املياه 
الضحلة والقيعان الرملية التي تخالطها 
صخور صغيرة، ويقال إن املزيزي الذكر 
والس���بيطي األنثى واهلل أعلم وطريقة 

صيده باخليط.

الفترةالموسم

8/24 � 10/14طلوع سهيل
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12/6 � 1/14املربعانية
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1/24 � 1/30اسبوع االزيرق
2/10 � 3/7العقارب
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4/3 � 4/28الذرعان

4/29 � 6/6الكنة )اختفاء الثريا(
6/7 � 6/19الثريا

6/20 � 7/2التويبع )الدبران(
7/3 � 7/15اجلوزاء االولى
7/16 � 7/28اجلوزاء الثانية
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8/11 � 8/23الكليبني
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»ميدار«
 يقولون إن التلوث

 بالبحر خف بعد اللي صار؟
 ما أعتقد؟!

جمال الرشيد حداق يعشق البحر والصيد إلى ماال نهاية فقد كانت بداياته 
وهو بعمر 9 س���نوات مع والده خالل رحالت صيده على األس���ياف الشمالية 
وقد اخبرنا عن الس���مكة املفضلة لديه وافضل اماكن تواجد سمكة السبيطي 
والشعم والهامور وافضل احملادق لديه، واألوقات املناسبة للصيد وامور اخرى 

حدثنا عنها الرشيد في هذا اللقاء.
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت احلداق وحب الصيد منذ الصغر عندما كان عمري 9 سنوات تقريبا 
مع الوالد خالل رحالت صيده على األسياف الشمالية مثل الدوحة واملسيلة، 
والوال���د اهلل يحفظه ه���و الذي علمني حب احل���داق والصيد وقد علمني كل 
ش���يء يخص البحر والصيد من ترديع وحسبة املايه واملوادع وامور بحرية 

اخرى كثيرة.
ما السمكة املفضلة لديك؟

األس���ماك وهلل احلمد كثيرة ومتنوع���ة وبحرنا فيه من اخلير 
الشيء الكثير الكثير وانا افضل اكثر شيء سمكة السبيطي 

والش���عم والهامور وال أبحث إال عن هذه األنواع وطبعا 
كل سمكة على حسب موسمها.

ما أفضل أماكن تواجد س��مكة السبيطي والشعم 
والهامور؟

بالنسبة للسبيطي يكون موجودا في منطقة 
احليشان والرش���دان ويبدأ من منتصف شهر 
اغس���طس حتى ش���هر نوفمبر اما بالنس���بة 
للش���عم فهو ايضا يتواجد مبنطقة احليشان 
والرشدان ولكن يكون مبوسم الصيف أوال وفي 
الش���تاء يتواجد مبنطقة الدفان واما بالنسبة 
للهامور فانه يكون موجودا باحملادق اجلنوبية 

واحملادق الشمالية ويبدأ من نصف شهر مايو 
الى اكتوبر.

ما أفضل احملادق لديك اآلن؟
احملادق وهلل احلمد كثيرة ومتعددة وافضلها عندي 

حالي���ا هي احملادق الش���مالية واجلنوبية ولكن بأماكن 
معينة وفي الشمال افضل عوهة واحليشان والرشدان خالل 

موسم الصيف وعندما يبرد اجلو قليال ويدخل فصل الشتاء أجته 
الى الدفان والفنطاس وبعض احملادق اجلنوبية.

ما رأيك بالتلوث األخير الذي حصل بسبب تعطل محطة مشرف؟
صراحة هذه مصيبة كبيرة ومش���كلة بحد ذاته���ا وأصال بحرنا من زمان 
يعان���ي من التلوث واآلن وعندما تعطلت احملطة »زادت الطني بلة« واملصيبة 
األكبر ان هذا التلوث داخل اجلون وتدفق مياه املجاري غير املعاجلة الى البحر 
سيزيد من نسبة التلوث وبشكل كبير جدا ألنها غير معاجلة وحتمل من املواد 
الكيماوية والغازات السامة الش���يء الكثير وال تنسى ان هذا التلوث سيؤثر 
بشكل كبير على اجلو واحلياة الفطرية والبيئة وحتى على مرتادي الشاطئ 

وامتنى اإلسراع في حل هذه املصيبة البيئية.
ما األوقات املناسبة لك، الليل أم النهار؟

الليل والنهار لكل واحد حس���بة معينة وأن���ا أفضل احلداق بالنهار وذلك 

لعدة أسباب أولها ان السمكة تكون حاضرة وترعى واألمان فيه اكثر من الليل 
وخصوصا اذا ال سمح اهلل حدث اي طارئ جتد من يساعدك وبالنسبة حلداق 

الليل افضله ولكن بشكل قليل جدا وعندما تكون قمرة.
ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البرية؟

ن���وع الييم يعتمد بالدرجة األولى على حس���ب املكان الذي نقصده وعلى 
حسب نوع الس���مكة التي تريد اصطيادها وانا افضل دائما استخدام الربيان 

وامليد واخلثاق خالل رحالتي البحرية.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم حدقت في اإلمارات العربية املتحدة مبنطقة ام النار والصيد هناك غير 
ومختلف متاما عن هنا واملاية صافية جدا واالسماك موجودة بكثرة وبأنواع 

مختلفة والصيد حاللي مبعنى الكلمة.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انا ال أذهب بأي رحلة بحرية إال ومعي أبنائي خالد وحمد وفهد 
واخي وليد الرشيد وعديلي محمد الهندي واصدقائي محمد 
كمال وجاسم الس���الم ومحمد ابوردن ومشعل الفضلي 
وجراح السلمان واحمد العمار وال استغني عن هذه 

املجموعة بأي رحلة بحرية كانت.
هل يختل��ف حداق ش��هر رمضان ع��ن األيام 

األخرى؟
هذا شيء أكيد والصيد خالل شهر رمضان 
يحلى قبل الفطور بس���اعتني وقبل السحور 
بثالث ساعات، طبعا هناك تعب وعطش يصيب 
الواحد خ���الل رمضان وهو يحدق ولكن ماذا 

اقول للذي تولع باحلداق والصيد.
اغرب ما اصطدت؟

اذكر في إحدى الطلعات البحرية الى احملادق 
اجلنوبية وحتديدا االرياق وكنت جالس���ا احدق 
والربع غايصني وكان���ت املاية صافية جدا وفجأة 
رأينا دالفني تعبر من جانبنا ولم اكن مهتما في بداية 
األمر اال انه حصل ش���يء مفاجئ وغريب وهو قيام احد 
هذه الدالفني باالجتاه إلي مباشرة وضرب على اخليط وهنا 
استغربت جدا وخصوصا انني اعرف ان الدالفني حذرة وال تضرب 
ابدا على اخليط ولم اسمع بحياتي ان احدا اصطاد دلفينا بواسطة اخليط ولكن 
هذه املرة اختلف االمر فقد خرب وطارت البكرة بسرعة عالية لدرجة انني لم 
استطع امساك اخليط والس���يطرة عليه وفي النهاية خلصت البكرة ونقص 

اخليط وذهب الى حال سبيله وانا فقدت بكرة كاملة مع امليدار والييم.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أحب ان أوجه شكري الى جريدة »األنباء« على تخصيصها صفحة أسبوعية 
تعنى بالبحر والصيد ومشاكل احلداقة وأوجهها الى اخواني احلداقة ان يحافظوا 
على بحرنا الغالي وارجو منهم عدم رمي العلب واألكياس الفارغة بالبحر كما 
ادعوهم الى االهتمام بعدة الس���المة واإلس���عافات األولية كاملة دون نقصان 
وأرجو من املسؤولني االسراع بتشغيل محطة مشرف وتدارك املشكلة البيئية 

اخلطيرة التي ستكبر شيئا فشيئا وفي اخلتام ادعو اجلميع للصبر.

الرشيد: أفضل أماكن تواجد السبيطي والشعم بالحيشان
الدلفين أفقدني بكرة كاملة وميدار وييم وأفلت مني

ليس في الدنيا نهر أطول من نهر النيل وهناك موضع 
يجتمع فيه السمك في كل سنة في يوم معلوم فاإلنسان 
يصيده بيده ما يشاء ثم يفترق الى السنة القادمة، وهو 
اطول نهر يصب من اجلنوب الى الشمال ويزداد في شدة 
احلر حني تنقص االنهار كلها ويزيد بترتيب وينقص 
بترتيب غيره ويبلغ طول النهر نحو 40157 ميال يليه 

نهر االمازون وبعدهما نهر املسيسيبي.

نهر النيل أطول نهر في العالم


