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سمكة فرخ الشماهي 
)تتواجد مع سمك النويبي 

بفصل الخريف(

تصنيف األسماك

تشبه فرخ الشماهي سمكة اجللجلي 
الى ح���د كبي���ر، اال ان حجمه بحجم 
النقرور الكبي���ر وال يزيد طول فرخ 

الشماهي على 50 سم.
 لون اجلسم فضي مائل للبياض، 
ويتغير لون اجلس���م بعد دقائق من 
خروجه من املاء، ويتواجد فرخ الشماهي 
مع س���مك النويبي بفص���ل اخلريف 
وطريق���ة صيده تك���ون بالقراقير او 

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

6/20 � 7/2التويبع )الدبران(
7/3 � 7/15اجلوزاء االولى
7/16 � 7/28اجلوزاء الثانية
7/23 � 7/29باحورة الصيف

7/29 � 8/10املرزم
8/11 � 8/23الكليبني
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»ميـدار«
ما بغينا نفتك

 من املجاري طلعلنا 
املد األحمر...!!

سمكة فرخ الشماهي

ان الدلفني مغرم بتقليد االصوات االخرى التي يسمعها، 
خصوصا اصوات السفن والغواصات، وكثيرا ما كان يبث 
الرعب في نفوس اصحاب االساطيل البحرية في احلرب 
العاملية الثانية، اذ كان يصدر اصواتا تشبه متاما صوت 
محرك الغواصة، مما كان يحمل قبطان السفن احلربية 
الى االعتقاد بأن ثمة غواصة تهاجمهم من حتت س���طح 

البحر ويعلنون حالة الطوارئ.

الدلفين مغرم بتقليد األصوات

شوف البالول واتعلم

نقرور صيد النهار غير شكل شعوم حصيلة احدى الرحالت

محمد البراك مع السبيطي العجيب

أغرب ما اصطدت 23 سمكة شعري وفسكر بالدوحة

البّراك: الشتاء أفضل األوقات لصيد السبيطي

محمد البراك حداق يعشق البحر والصيد 
الى حد اجلنون، فقد كانت بداياته البحرية 
منذ الصغر س����نة 1987 مع والده النوخذة 
الكبي����ر خالل رحالته البحرية الى احملادق 
الشمالية وحتديدا الصبية، وقد اخبرنا عن 
أفضل أوقات الصيد والسمكة التي يفضلها 
وأفضل أوقات صيد سمكة السبيطي والشعم 
والبالول ونوع الييم الذي يستخدمه خالل 
رحالته البحرية وأمور أخرى حدثتنا عنها 

البراك في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدايات����ي البحرية كانت منذ الصغر في 
س����نة 87 مع والدي النوخ����ذة الكبير فقد 
كنت ارافق والدي خالل ذهابه الى احملادق 
الشمالية وحتديدا الصبية وقد تعلمت هواية 
الصيد وح����ب البحر من والدي فقد علمني 
كل ش����يء يخص البحر والصيد من ترديع 
ووضع الييم وحسبة املاياه وأمور بحرية 

أخرى كثيرة.
ما أفضل أوقات الصيد؟

أوقات الصيد تختلف من موسم الى آخر 
ولكن أفضل األوقات التي يكون صيدها %100 
هو وقت الفجر وايضا خالل اشهر سبتمبر 

واكتوبر ونوفمبر.
ما السمكة التي تفضلها؟

األس����ماك وهلل احلمد كثيرة ومتنوعة 
وبحرنا فيه من اخلير الشيء الكثير وهذا 
شيء معروف لدى كثير من احلداقة وأهل 
البحر، وأفضل األس����ماك عندي هي سمكة 
الس����بيطي بالدرجة األولى وبعدها الشعم 

والبالول.
ما أفضل أوقات صيد س��مكة الس��بيطي 

والشعم والبالول؟
هذا الشيء يعتمد بالدرجة األولى على 
املواسم وعلى اخلبرة واملمارسة وبالنسبة 
ألفضل وقت لصيد الس����بيطي يكون عند 
الفجر مع أول الس����جى وأول الثبر وخالل 
فصل الصيف يكون بشهر مايو لغاية يوليو 
وصيد السبيطي مبوسم الشتاء يكون خالل 
شهر نوفمبر، وبالنسبة للشعم األصفر يكون 
صيده طوال املوسم أما بالنسبة للشعم األزرق 
فيبدأ وقته من شهر نوفمبر لغاية فبراير أما 
بالنسبة للبالول فأفضل وقت لصيده يكون 

من شهر سبتمبر لغاية ديسمبر.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

أنا ال أذهب الى أي رحلة بحرية إال ومعي 

صديقي وأخي بدر عاشور وأصدقائي فيصل 
العازمي وخالد العازمي وال أستغني عنهم 

في أي رحلة بحرية كانت.
ما أغرب ما اصطدت؟

أغرب ش����يء اصطدته كن����ت ذاهبا الى 
الدوحة لصيد السبيطي، أو دعني أقول انني 
استغربت ظهور سمكة الشعري والفسكر 
وهذان النوع����ان ال يتواجدان إال باحملادق 
اجلنوبية، ويومه����ا اصطدت ما يقارب 23 
من الشعري و4 فسكرات وهذا أغرب شيء 

اصطدته.
ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك 

البحرية؟
نوع اليي����م يعتمد بالدرجة األولى على 
املكان وعلى الس����مكة التي ترغب فيها وانا 
دائما ما استخدم ييم )الطعم( املصير وامليد 

والليواف.
ما أفضل احملادق لديك اآلن؟

احملادق وهلل احلمد كثي����رة ومتنوعة 
وتفضيل محدق معني يختلف من شخص 
الى آخر وانا افضل حاليا احملادق الشمالية 
اكثر ش����يء وحتديدا منطقة الدوحة وذلك 
ألسباب عدة أولها انها قريبة والسمكة تكون 

حاضرة ومتكاثرة والصيد يكون أغلبه على 
األسياف.

أفضل أماكن تواجد سمكة السبيطي والشعم 
والبالول؟

بالنسبة للسبيطي افضل مكان لتواجده 
هو الصبية وبعدها الدوحة وبالنسبة للشعم 
افضل مكان لتواجده الدوحة وعوهة واقواع 
25 وبالنسبة للبالول فأفضل مكان لتواجده 
هو عوهة واقواع 25 واقواع 60 وباملختصر 

املفيد االقواع الشمالية عموما.
في رأيك ما السبب الرئيسي في تناقص أعداد 

الشريب )القبقب ذو احلجم الصغير(؟
بصراحة هذا الشيء الحظته منذ فترة 
وليست بالبعيدة ان اعداد الشرايب )القبقب 
ذو احلجم الصغير( ب����دأت أو تكاد تنعدم 
وذلك بسبب وجود بعض العمالة الوافدة 
التي تقوم بصيد هذه الشرايب وبيعها الى 
احلداقة ويكون السعر بحدود دينارين لكل 
100 شريب وعليك احلساب، وهناك ايضا من 
احلداقة أنفسهم من يقوم بعمل شراكة مع 
عدد من الوافدين ويصطادون الشرايب ومن 
ثم يقومون ببيعها وبعدها يتقاسمون املبلغ 
فيما بينهم واذا استمر هذا الوضع ستختفي 

وتنعدم الشرايب نهائيا من شواطئنا.
اكثر ما يضايقك بالبحر؟

بصراحة هناك امور كثيرة تضايق الواحد 
بالبحر واكثر شيء يضايقني هو وجود بعض 
احلداقة املبتدئني الذين ميرون عليك وانت 
جالس حتدق بسرعة وال يحترمون مشاعر 
اآلخرين وحتى ان احدهم عندما يراك تصطاد 
واهلل موفقك يبدأ احلسد يدب في قلبه ويبدأ 
يحوم حواليك ليجد مكانا بقربك ليصطاد 
به وحتى انه احيانا من كثر ما هو قريب من 
طرادك ينتزع سن طرادك وهذا حصل معي 
من قبل فلماذا هذا التصرف غير املسؤول، 

فالبحر وسيع والرزاق رب العاملني.
دعوة حتب ان توجهها والى من؟

أوال أحب ان اوجه ش����كري اخلاص الى 
جريدة »األنب����اء« على تخصيصها صفحة 
أسبوعية تعنى بالبحر والصيد، كما اوجه 
دعوتي الى اخواني احلداقة املبتدئني وارجو 
منهم احترام مشاعر اخوانهم احلداقة اآلخرين 
كما اوجه دعوتي الى أولياء األمور وارجو 
منه����م تعلي����م أبنائهم الصيد والس����باحة 
وفي اخلت����ام ادعو للجميع بالصيد الوفير 

والصحة.

يا عيني يا عيني على السبيطيتوني صايد هالشعوم اشرايكمفرخ شماهي في احد له خاطر فيه

البراك مع السبيطية السنعة


