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تتواجد اسماك القرش في معظم بحار العالم الدافئة 28
والدافئة نسبيا، فهي تعيش في احمليطات، وهناك حوالي 
370 صنف���ا من القروش الالحم���ة، ويعرف عن بعض 
القروش مهاجمتها لالنسان لكنها قليلة جدا وتستطيع 
اسماك القرش سماع اقل احلركات من بعيد ولديها حاسة 
شم قوية جدا بها تشم فرائسها من مسافة بعيدة فتتجه 

اليها مباشرة فسبحان اخلالق املبدع.
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»ميـدار«
يقولك بحرنا فيه مجاري

 ومد احمر واحتمال كبير تطلعنا 
ديناصورات!

صديقه محمد مع حصيلة احدى الرحالت بدر عاشور واحلى سبيطي

تتوقعون كم وزنها؟

البحر بيتي الثاني فهو يزيل كل اآلالم

عاشور: صيد األسماك يعتمد على المواسم والخبرة والممارسة
البواليل يلقبونه بالديسكو مختلف قليال 

عن بالول الكويت وايضا العندق.
هل ستواصل رحالتك إلى عمان؟

في السابق كنت أذهب كل سنة تقريبا، 
أما اآلن فقد اختلف الوضع خصوصا مع 
ظروف احلياة والتزامات األوالد ولكن 
سأواصل رحالتي الى عمان وقد قررنا انا 
واألصدقاء الذهاب الى احملادق العمانية 
الس���نة املقبلة خالل ش���هري نوفمبر 

وديسمبر ولن أتوقف أبدا.
موقف خطر صادفك؟

أذكر في احدى الرحالت البحرية وكنت 
ذاهبا الى عوهة في س���نة 99 وحتديدا 
في شهر نوفمبر وفي منتصف الطريق 
دار علينا هواء قوي جدا، املهم وصلنا 
الى اجلزيرة وقلنا يجب أن ننتظر على 
اجلزي���رة حلني انتهاء ه���ذه العاصفة 
وبعدها نذهب ال���ى املكان الذي نريده 
ونحدق ولكن ال فائدة ابدا فقد زاد الهواء 
من قوته وارتفعت األمواج أكبر من قبل 
وبدأ الطراد يرتفع وينخفض مع األمواج 
وخفت في هذه اللحظة ان يفلت الطراد 
من احلبل ويذهب في البحر وقلت يجب 
ان اربطه جيدا فقمت باإلمساك بالطراد 
من األمام لكي أربطه جيدا وفجأة ومن 
غير أن انتبه الى الطراد ارتفع عاليا ونزل 
على كتفي وكسر »الترقوة« وقد أصيبت 
5 فقرات في ظهري وجلست أعاني األلم 
الشديد الى حني رجعنا في اليوم الثاني 
الى الديرة وذهبت الى املستشفى ومت 
اجراء الالزم والى اآلن وأنا أشكو أحيانا 
من آالم في الكتف والظهر وم���ع ه���ذه 
اآلالم ل���ن أت���وقف عن البحر والصيد 
ويبقى البحر بيت���ي الثاني فهو يزيل 

كل اآلالم.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أوج���ه دعوتي الى كل احلداقة بأن 
يحافظ��������وا عل��ى ب�حرن���ا الغال���ي 
وع����دم رم���ي العلب واألكياس الفارغة 
بالبحر، كما اوجه دعوت���ي الى أولياء 
األم���ور ب���أن يعلموا أبناءه���م الصيد 
والسباحة وأرجو من اخواني احلداق���ة 
االهتم���ام بع���دة السالم���ة واإلسعافات 
األولي������ة كامل���ة دون نقص���ان وفي 
اخلت���ام أدع��و للجميع بالصي���د الوفي��ر 

والعافي��ة.

اصطيادها وعلى املكان الذي تنوي الذهاب 
اليه، واملعروف عن���د اكثر احلداقة أن 
اخليط بحجم 50 هو الصياد وانا استخدم 
خيوط بحجم من 35 الى 50 حق احملادق 
الش���مالية واستخدم خيوط بحجم 60 

الدريات حق احملادق اجلنوبية.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت أمتلك عدة طراريد أما 
اآلن فال أمتلك سوى طرادا واحدا بحجم 
14 قدما أملنيوم حق صيد االسياف وعليه 

ماكينة واحدة بقوة 25 حصانا.
أكبر كمية صيد كانت لك؟

أكب���ر كمية صيد كان���ت لي أذكرها 
بعد التحرير مباش���رة اصطدت يومها 
بالدوحة 18 سبيطي و22 مزيزي واكثر 
من 100 شعم وكانت الطلعة ممتعة للغاية 

وجميلة.
حدقت خارج الكويت؟

نعم، لق���د حدقت في عمان والصيد 
في عمان جميل جدا وأغلب الصيد هناك 
يكون من س���مك الشعري والشعم ذي 
احلجم الكبير والهوامير ذات األحجام 
اخليالية والبواليل وهناك يوجد نوع من 

اغرب ما اصطدت؟
اذك���ر يومها كنت ذاهب���ا الى عوهة 
لقطعة الدوالر بنسبة 97م لصيد الهامور 
على خيط بحجم 90 وكان حداقي الفجر 
وعندها ضرب على اخليط شيء قوي 
جدا، ظننت انه هامور وبعد صراع دام 
اكثر من نصف ساعة طفح هذا الشيء 
الغريب على السطح وعندما رأيته صدمت 
من حجم الذي اصطدته واذا به سبيطي 
م���ن احلجم الكبير ج���دا ويصل طوله 
قرابة املتر وهذا اكبر واغرب س���بيطي 

اصطدته في حياتي.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انا ال اذهب بأي رحلة بحرية اال ومعي 
صديقي واخي محمد ابو حمود واخي 
عل���ي وصديقي عبدالرحمن الش���طي، 
وال استغني عنهم في أي رحلة بحرية 

كانت.
ما حجم اخليوط التي تستخدمها خالل 

رحالتك؟
حجم اخليوط يعتمد بالدرحة 
الس���مكة  االول���ى على 
الت���ي ترغب في 

اي ام���ر طارئ ال قدر اهلل س���تجد من 
يساعدك، وثانيا ان السمكة في النهار 
تكون حاضرة وترعي اما بالنسبة لوقت 
الليل فيوجد به صيد ولكن بشكل قليل 

والسماك معينة.
ما افض��ل اماك��ن تواجد الس��بيطي 

والشعم والهامور؟
شوف هذا الشيء يعتمد على املواسم 
واماك���ن تواجد االس���ماك وتنقلها وال 
يستطيع الواحد ان يعرف هذا الشيء 
اال من واقع اخلبرة واملمارسة وافضل 
اماكن تواجد السبيطي تكون في الدوحة 
وعوهة واقواع 25 وبالنس���بة للشعم 
يكون بالدوحة والرش���دان وبالنسبة 
للهامور يكون بعوهة واالقواع اجلنوبية 

واالرياق.
كم مرة تخرج للحداق باالسبوع؟

هذا الشيء يعتمد بالدرجة االولى على 
حالة اجلو وعلى املواسم وانا اطلع ما 

بني 2 و 3 طلعات باالسبوع.

بدر عاش���ور حداق يعش���ق البحر 
والصيد الى ماال نهاية، فقد كانت بداياته 
البحرية مع والده النوخذة الكبير وقد 
اخبرنا عن افضل اماكن تواجد السبيطي 
والشعم والهامور وافضل سمكة لديه 
واكبر كمية صيد كانت له وعن حداقه 
خ���ارج الكويت وحج���م اخليوط التي 
البحرية  يس���تخدمها خالل رحالت���ه 
وامور اخرى حدثنا عنها عاش���ور في 

هذا اللقاء.
متى بديت هواية احلداق؟

بديت هواية احلداق منذ الصغر ولكنها 
كانت بشكل خفيف نوعا ما وبعد الغزو 
تطورت معي هذه الهواية وبدأت اعشق 
البحر والصيد بجنون وخالل بداياتي 
البحرية كنت ارافق والدي النوخذة خالل 
رحالت���ه البحرية وكنت اتعلم منه كل 
شيء يخص البحر والصيد والوالد اهلل 
يرحمه كان من نواخذة الكويت فقد كان 
يسافر الى بلدان كثيرة للتجارة وقد زاد 
من حبي للبحر والصيد صديقي واخي 
محمد الذي ال استغني عنه في اي رحلة 

صيد كانت.
ما السمكة التي تفضلها؟

االسماك كثيرة ومتنوعة وبحرنا فيه 
من اخليرات الشيء الكثير، ولكن وبعد 
كثرة الصيد اجلائر من بعض االشخاص 
اصبح بحرنا شحيحا باالسماك او باالصح 
تكاد تنعدم واعتقد انه اذا اس���تمر هذا 
الوضع لسنوات فسيأتي يوم ما ال نأكل 
فيه سوى »الچم« وانا افضل اكثر شيء 

سمكة السبيطي والشعم والهامور.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

حداق الليل والنهار لكل منها حسبة 
معينة ووقت معني، وافضل وقت عندي 
هو النهار وذلك لعدة اسباب اوال ان في 
النهار االمان اكثر وتس���تطيع ان ترى 
حولك كل ش���يء وغير ذلك فإن حصل 

هامور عمان شيء ثان حداقة املستقبل مع النويبي

سمكة الشنينوه
تتواجد بالمحادق الجنوبية 

بين الصخور المرجانية

 لون اجلسم بني داكن مائل للحمرة، بها 
بقع خضراء مائلة للزرقة، منتشرة بشكل 
منظم على جميع أجزاء اجلسم والرأس، 
الفم كبير يش����به الى حد كبير فم البالول 
والزعنفة الذيلية تشبه زعنفة الهامور او 
البالول ناع����م امللمس عليه مادة مخاطية 
يصعب مسكه لسرعة انزالقه، وي����تواج��د 
في احملادق اجلنوبية بني الصخور املرجانية 

وطريقة صيده بالقراقير او اخليط.

سمكة الشنينوه

قبلة لشعم عمان


