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إن أكبر لؤلؤة في العالم هي 32
التي عثر عليها صيادو اللؤلؤ 
أمام س���واحل كاليفورنيا عام 
1960م وت���زن 349.5 قيراطا، 
وقد عرضت للبيع واشتراها 
ثري يونان���ي مببلغ 3 ماليني 

دوالر.

أكبر لؤلؤة في العالم

اعرف أكثر

سمكة أبوافجيج )تتواجد 
بالسواحل الطينية الشمالية(

تصنيف األسماك

تعتبر سمكة أبوافجيج من األسماك 
غير الصاحلة لألكل وذلك بسبب كثرة 
أشواكها وقلة حلمها وتتواجد بالسواحل 
الطينية الشمالية مثل كاظمة والصبية 
وجزيرة بوبيان ووربة، طول اجلسم 
أكبر من ارتفاعه 4 مرات، لون الظهر 
أخضر مائ���ل للزرقة، ولون اجلانبني 
فضي المع ويكون اجلس���م مضغوطا 
من اجلانبني، وغالبا ما تطارده احلظرة 
أو الش���باك التي ترم���ى بالقرب من 

السواحل.
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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

6/20 � 7/2التويبع )الدبران(
7/3 � 7/15اجلوزاء االولى
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7/23 � 7/29باحورة الصيف

7/29 � 8/10املرزم
8/11 � 8/23الكليبني
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الشهر الهجري

»الفساد«

»الحمل«

56789

1011202122

2324252627

123412

1314151617

1819282930

»ميدار«
هناك شباك صيد )العديد( مرمية 

على أسياف سوق شرق 
عند نقعة الصيادين 

فأين املراقبون؟!

سمكة أبوافجيج

أول الغيث سبيطي

قبلة الحلى صيدسبيطي ومزيزي

وهم سبيطي ثاني ياسالمالتميمي مع البالول الطيب

فهد التميمي 
ح���داق يعش���ق 

البحر والصيد منذ 
14 عاما فقد كانت 
البحرية  بداياته 
مع اصدقائه خالل 

ذهابه���م إل���ى احملادق 
الشمالية مثل الركسة واحليشان 

والدفان واألسياف فقد أخبرنا عن أفضل 
احملادق لديه وأفضل أماكن تواجد سمكة 
السبيطي واملزيزي وأكبر كمية صيد كانت 
له، وأمور أخ���رى حدثنا عنها التميمي 

في هذا اللقاء.
متى كانت بداياتك البحرية؟

بدايات���ي البحرية كانت منذ 14 عاما 
وحتى اآلن، فقد أولعت بهواية احلداق 
والصيد عندما كنا نذهب أنا واألصدقاء 
إلى احملادق الشمالية مثل الركسة والدفان 
والقفاصة البحرية طبعا كنا قاطني قطّية 
وشرينا طرادا بحجم 14 قدما حق طلعاتنا 
وقد تعلمت هذه الهواية من نفسي دون 
ان يعلمني أحد وذلك بسبب حبي لهذه 

الهواية وولعي بها.
ما أفضل احملادق لديك؟

الس���ابق كنت اعش���ق احملادق  في 
الشمالية وبعدها عشقت احملادق اجلنوبية 
وذلك بسبب تنوع السمكة ووفرة الصيد 
وأفضلها عندي هي خواريد بنيدر وحد 
حمارة واآلن عشقت األسياف وال استغني 

عنها ابدا.
ملاذا تعشق حداق األسياف اآلن؟

أعشق األسياف بصراحة لعدة أمور 
منها أن حداق األسياف غير مكلف مثل 
طلعة الطراد وايضا ال يوجد به تعب مثل 
حداق البحر ومتى ما أتى في راسي أن 
أذهب للصيد يكون كل شغلي جاهز وال 

يوجد 
خي���ر  تأ

ناحية  م���ن 
جتهيز الطراد 

وتعبئته بالبنزين 
وأمور اخرى فقد أذهب إلى 

الس���يف مع عدتي املوجودة دائما على 
أهبة االستعداد في السيارة وهي السنارة 
وغيرها وأنا عندي اس���تعمال السنارة 
افضل من اخليط العادي وذلك بس���بب 
أنه عندما تضرب السمكة على اخليط 
سوف حتس بإحساس فظيع حلظة ما 
تسمع صوت ماكينة السنارة وهي تصدر 

صوتا.
ما السمكة املفضلة لديك؟

األسماك وهلل احلمد كثيرة ومتنوعة 
وبحرنا فيه من اخلير الش���يء الكثير 
ولكن مع األسف فقد قتلوا بحرنا الغالي 
وطعنوه بالسموم والكيماويات التي كانت 
بسبب تعطل محطة مشرف، بصراحة ال 
يوجد اسوأ من هذا التدمير ابدا املهم ال 
أريد أن أطيل في إجابتي فأفضل سمكة 
عندي هي الس���بيطي واملزيزي هذا إذا 
بقي سبيطي ومزيزي بعد التلوث الذي 

حصل.
م��ا أفض��ل أماك��ن تواجد س��مكتي 

السبيطي واملزيزي على السيف؟

الس���بيطي  أماكن تواجد س���مكتي 
واملزيزي تعتمد على حسب املكان واملرعى 
املوجود وأفضلها األسياف الشمالية من 
بداية األبراج حتى سوق شرق ألن هذه 
األسياف التي ذكرتها تعتبر من أفضل 
أماكن الرعي للسبيطي واملزيزي ومناسبة 

جدا للصيد فيها.
ما ن��وع اليي��م الذي تس��تخدمه على 

األسياف؟
أنواع الييم تعتمد بالدرجة األولى على 
السيف الذي تنوي احلداق فيه وعلى نوع 
السمكة التي تريد اصطيادها وأنا استخدم 

الزوري والسلس ونصف ميده.
وماذا عن احلداق في رمضان؟

حداق رمضان مختلف عن حداق األيام 
العادية خصوصا على السيف، ما يحلى 

الصيد 
برمضان 
إال في وقت معني ويكون 
بعد اإلمساك من بداية 
شقت الزراق حتى وقفة 

املاية.
م��ا أكبر كمي��ة صيد 

كانت لك على السيف؟
اذكر في اح���دى املرات وكنت احدق 
وحدي في منطقة ش���رق على السيف 
واصط���دت يومه���ا 25 كيلوغراما من 
سمكة النويبي وهذا الكالم حصل قبل 

سنتني.
من يرافق��ك خالل رحالت��ك البحرية 

سواء كانت على السيف أو البحر؟
صراح���ة لقد اعتزلت ح���داق الغبة 
)البح���ر( وبقيت على حداق الس���يف، 
وحداق الس���يف ما يبيل���ه غير مطارة 
شاي وسوالف طيبة مع صديقي محمد 
الكندري وال أستغني عنه في أي طلعة 

صيد على السيف.
ما اجلزر املفضلة لديك؟

هناك عدة جزر أفضلها س���واء كان 
للحداق أو للكش���تة في السابق ولكن 

ذكريات���ي جتعلني اتذكر أفضل 
جزر عندي وهي كّبر االقفاص.

م��ا رأيك بالتل��وث األخي��ر الذي 
حصل بسبب تعطل محطة مشرف؟

بحرنا ال يتحم���ل الذي حصل في 
السابق من تلوث وأصال بحرنا ملوث 
قبل تعطل محطة مشرف والذي حصل 
اآلن م���ن تلوث جعل بحرنا كالعجوز 
اخلرف ومكبا للنفايات والسموم وغير 
ذلك، فقد أصبحنا نسمع عن طفح املجاري 
في بعض املناط���ق والقادم أدهى وأمّر 
فأين املس���ؤولون من كل ه���ذا؟ وأين 
املسؤولون من مراقبة بعض الصيادين 
الوافدين الذين يبدلون زيوت طراريدهم 
ويرمونها بالبحر؟ ناهيك عن استخدامهم 
شباك الصيد )العديد( التي تدمر البيئة 

وتستنزف األسماك؟!
دعوة حتب أن توجهها وإلى َمْن؟

أحب أن أوجه ش���كري اخلاص الى 
جريدة »األنباء« عل���ى اهتمامها بهواة 
احلداق والصيد وعلى تخصيصها صفحة 
اس���بوعية تعنى بالبحر والصيد، كما 
أوجه دعوتي الى املس���ؤولني لإلسراع 
مبعاجلة كارثة محطة مشرف ويبحثون 
عن احلل السريع والعاجل لهذه الطامة، 
كما ادعو اآلباء حلث أبنائهم على تعلم 
هواية الصيد والسباحة، وادعو اخواني 
احلداقة الذين على السيف أن يحافظوا 
على املكان بعد االنتهاء من الصيد وعدم 
ترك امليد املسلوخ على الصخور وعدم 
ت���رك بقايا العلب الفارغ���ة واألكياس 
مرمية على الصخور، وأرجو من اخواني 
حداقة البحر االهتمام بعدة الس���المة 
واإلسعافات األولية كاملة دون نقصان، 
وف���ي اخلتام ادعو للجميع بالس���المة 

والصيد الطيب.

التميمي: األسياف الشمالية لصيد »السبيطي« و»المزيزي«
بحرنا أصبح كالعجوز الخرف بسبب التلوث

فهد التميمي 
مع صيده الثمين 

السبيطي


