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الفترةالموسم

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

12/6 ـ 1/14املربعانية
1/15 ـ 2/9الشبط

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

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

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

7/29 ـ 8/10املرزم
8/11 ـ 8/23الكليبني
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»ميـدار«
مرسى الصيادين

لسوق الكوت
يشكو املخلفات!

سمكة النيسرة تتواجد 
بالقيعان التي تحتوي
على نبات المشعورة

سمكة النيســــرة من األسماك القاعية 
الرعوية التــــي ترعى في القيعان الرملية 
وهي من فصيلة الشعري وتتواجد باملياه 
العميقة واملياه قليلة العمق بالســــواحل 
اجلنوبية وتوجد مع وجود أسماك الشعري 
لون اجلسم في غالب األحيان أحمر مائل 
إلــــى الوردي وبها خطوط صفراء وتوجد 
بالقيعان التي يكون بها نبات بحري يعرف 
باسم املشعورة نسبة لنبات الشعير وطريقة 

صيدها تكون باخليط.

سمكة النيسرة

احلوت األزرق هو أكبر احليوانات على وجه األرض وهو 
أكبر حجما من أي نوع من أنواع الديناصورات.

حيث يصـــل طوله أحيانا لـ30 مترا ووزنه حوالي 150 طنا 
أي ما يعادل وزن 150 سيارة من احلجم املتوسط ويزن لسانه 

3000 كجم اي ما يعادل وزن 85 طالبا من الصف السادس.

الحوت األزرق أكبر الحيوانات 
على وجه األرض

الزايد مع الشعوم الطيبة

بالول على ما حتب

شنو تختار السبيطي أو املزيزي

مسنة الوطية المتنفس الوحيد للحداقة و مهضوم حقها

الزايد: صيد الشعم األصفر يكون بـ »العالق« و»سماري«
الى أربع أو خمس طلعات باألسبوع.

ما أكبر كمية صيد كانت لك؟
أذكر في إحدى الرحالت البحرية وكنت 
ذاهبا إلى الدوحة بتاريخ 2009/11/2 وكانت 
الرحلة ممتازة جدا والصيد وال أروع ورجعت 
من هذه الرحلة بصيد طيب وكانت احلصيلة 
النهائية للصيد خمســـني شعم وبأحجام 
مختلفة وتقريبا عشرون نويبي وسبيطي 

واحد وثالثة مزيزية وهلل احلمد.
ما حجم اخليوط التي تس��تخدمها خالل 

رحالتك؟
حجم اخليط يعتمد بالدرجة األولى على 
السمكــــة التي تريــــد أن تصطادها وهناك 
مثل يقول »قولي شــــنو خيوطــــك أقولك 
شنو ســــمكتك« ويعتمد ايضا على املكان 
الذي تقصده وانا دائما ما استخدم خيوطا 
بحجم 30-50 وطبعا حداقة اجلنوب دائما 
ما يستخدمون خيوطا احجامها تكون أكبر 
وتصل إلى الدريات وذلك بسبب وجود بعض 

االسماك القوية والصخور.
ما أكثر ما يضايقك بالبحر؟

هناك عدة أمور تضايق كل رواد البحر 
ولســــت وحدي املعني بهذا األمر وهي قلة 
املسنات وهناك بعض املسنات قامت برفع 
االجــــرة إلى 2 دينار والبعض اآلخر أصبح 
يتحكم بأصحاب الطراريد ويحدد لهم موعد 
الدخول واخلروج وبعض املسنات ال تسمح 
بدخول اي شــــخص قبل الساعة 6 صباحا 
أو بعد الســــاعة 6 مســــاء وغير ذلك عندك 
مسنة الوطية مهضوم حقها وهي املتنفس 
الوحيد للحداقة والكل يعرف هذا الشــــيء 
ولكنها حتتاج الى نظرة جدية من املسؤولني 
بتوسعتها وإيجاد حل سريع ملشكلة قصت 
املايه النه إذا قصت املايه ال يســــتطيع احد 
أن ينزل أو يصعد منها فأرجو االسراع بحل 

هذه املشكلة.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أوجه دعـــوتي الــــى اخــواني احلداقة 
وارجو منهم احملافـــظة على بحرنا الغالي 
وعدم رمي العلــــب واالكياس الفارغة ألنه 
صغير وال يتحـــمل أي تلوث وان يهتموا بعدة 
الســـالمة واالســعافـــات االولية كاملة دون 
نقصان وخاصة »طفاية احلريق« وفي اخلتام 

ادعو للجميع بالصحة والصيد الوفير.

من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟
أنـــا ال أذهب بأي رحلـــة بحرية كانت 
إال ومعي صديقاي وهم محمد الدويهيس 
وراشد احلشان وال اســـتغني عنهما بأي 

رحلة كانت.
كم مرة تخرج للحداق باالسبوع؟

هذا الشيء يعتمد على اجلو واملواسم وأنا 
أطلع تقريبا ما بني مرتني إلى ثالث طلعات 
باالســـبوع، أما إذا كان اجلو ممتازا طوال 
االســـبوع فتزيد طلعاتي وممكن أن تصل 

ما ن�����وع الييم الذي تس��تخدمه خالل 
رحالتك البحرية؟

أوال أحب ان أقول إن نوع الييم يعتمد 
بالدرجة األولى على نوع السمكة التي تريد 
واملكان الذي تقصده وطبعا هناك اشخاص 
يقومون بتصنيع انواع من الييم وبخلطات 
ســـرية وبأنواع مختلفة وأنا عندي أنواع 
من الييم ال اســـتغني عنهـــا في أي رحلة 
بحرية كانت وهي صالخة امليد والليواف 

والربيان واملصير..

الليواف أو املصير ويكون صيده بنصف 
شهر اكتوبر الـــى شهر ديسمبر وهذا النوع 
يكثر باحليشان بفصل الصيف ولكن يكون 

حجمه أصغر قليال.
وهناك طريقة أخرى لصيد الشعم األصفر 
وهــــي العالق ويكون »ســــماري« ويفضل 
استخدام هذه الطريقة حتديدا عندما تكون 
املايه راشــــه )سجي( 
وامليــــدار يكون 

صفر )1(.

ايد حداق يعشق البحر والصيد  زايد الزَّ
الى ما ال نهاية فقد كانت بداياته البحرية 
منذ الطفولة مع والده وقد أخبرنا عن أفضل 
أماكن تواجد ســـمكة الشـــعم والسبيطي 
وطريقته املميزة لصيد سمكة الشعم وأفضل 
احملادق لديه والسمكة التي يفضلها وأكثر ما 
يضايقه بالبحر ونوع الييم الذي يستخدمه 
خالل رحالته البحرية وأمور أخرى حدثنا 

ايد في هذا اللقاء. عنها الزَّ
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق منذ الطفولة عندما 
كان عمري 10 ســـنوات تقريبا مع والدي 
عندما كنت أرافقه إلى »احلظرة« وتطورت 
معي هذه الهواية فعليا في سنة 92 وبدأت 
أذهب إلى الصيد مبناطق القفاصة واحليشان 
والدردور ومع الوقت تعلمت أشياء كثيرة 
ومازلت أتعلم إلى يومنا هذا أشياء وأمورا 

جديدة بالبحر والصيد.
ما احملادق املفضلة لديك؟

احملادق كثيرة ومتنوعة فهناك احملادق 
الشمالية واجلنوبية ومنها يكون الصيد 
فيها خالل وقت وموسم معني ويستطيع 
الواحد ان يحدق ببعض احملادق خالل فصل 
الصيف وال يستطيع احلداق بها خالل فصل 
الشتاء والعكس صحيح وافضل احملادق 
عندي هي احملادق الشمالية ومنها الرشدان 
واحليشـــان وأم الفحم والدفان والدوحة 

واقواع فيلكا.
ما السمكة املفضلة لديك؟

واهلل بحرنـــا فيه خيـــر كثير فقط لو 
يحافظ بعض الناس عليه ويرحمونه قليال 
من بعض األمور مثل التلوث والصيد اجلائر 
وأفضل سمكة عندي هي الشعم والسبيطي 
وهذان النوعان هما املفضالن لدى الشعب 

الكويتي.
م��ا أفضل أماكن تواجد س��مكة الش��عم 

والسبيطي؟
هنـــاك عدة أماكـــن تتواجـــد بها هذه 
النوعية من االســـماك منهـــا يكون على 
األسياف والبعض يكون في أماكن داخل 
البحر وافضل أماكن تواجد سمكة الشعم 
والســـبيطي باحليشـــان مع بداية فصل 

الصيف وبالرشـــدان مع نهاية 
فصل الصيف.

ما األنواع املوجودة 
لسمكة الشعم؟

هناك ثالثة أنواع 
ألسماك الشعم وهي 

األصفـــر واألزرق والفضـــي 
)الدوالر( وصيد الشعم االزرق 
يكون بالصيف على شريب وإذا 
برد اجلو يكون صيده بربيانة 
ويجـــب أن تكـــون صغيـــرة 
أفضل ومقشرة وامليدار يكون 

النوع  أما  الركـــة،  3-4 بطريقة 
اآلخر وهو الفضي )الدوالر( يكون 

صيده على ربيانة ويكون اكثر شيء 
باملربعانية الى نهاية شـــهر فبراير مع 

تســـكيرة البحر وامليدار يكـــون 3-4 اما 
النوع الثالث وهو االصفر فتكون 

الييمة )الطعم( صالخة 

حصيلة إحدى الرحالت

مزيزي وكل عام وأنتم بخير

الشعم عجيب بس املروحة أحلى

سبيطي احملادق الشمالية

صيد الشعم بالعالق  وسماري


