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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

»المواسم«

الحمل والفساد بأيام 
الشهر الهجري

»الفساد«

»الحمل«

56789

1011202122

2324252627

123412

1314151617

1819282930

»ميـدار«
ملاذا أغلب املسنات تفتقد 

اخلدمات؟

البالول )يتغير لون الجسم 
حسب البيئة التي تتواجد فيها(

البالول في األماكن  تتواجد أسماك 
الصخرية ويتغير لون اجلسم حسب 
البيئة واملكان الذي تتواجد فيه والبالول 
هو مــــن صغار الهامــــور ومتتاز هذه 
األســــماك ببقائها حّية ملدة طويلة بعد 
اصطيادها، اجلزء العلوي للجسم بني 
داكن واجلزء الســــفلي بني فاحت مائل 
لالصفرار وتوجد خطوط عريضة من 
الظهر الى البطن بشكل مائل مختلف عن 
لون اجلسم، طريقة اصطيادها بالقراقير 

واخليط.

سمكة البالول

نقرور وشيم في إحدى الرحالت

صديقه خالد مع السبيطي

يا سالم على الشعم الطيب بن خضير وأحلى شماهية

هذا سبيطي.. وسلملي عليه

بن خضير: أفضل المحادق عوهة وأقواع 25 وقاروه وأم المرادم

عل��ي بن خضير حداق يعش��ق 
البحر والصيد إلى حد اجلنون فقد 
كان��ت بداياته على األس��ياف وقد 
أخبرنا ع��ن أفضل احمل��ادق لديه 
ونوع الييم الذي يس��تخدمه خالل 
البحرية وأفضل س��مكة  رحالت��ه 
لدي��ه وأكبر كمية صي��د اصطادها 
س��مكة  أوق��ات صي��د  وأفض��ل 
الس��بيطي والشعم والبالول وأمور 
أخرى حدثنا عنها بن خضير خالل 

هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق وحب البحر 
منذ الصغر وقد بـــدأت الصيد على 
األسياف وكل حداق البد أنه بدأ على 

األســـياف ألن األســـياف هي نقطة 
البحر  إلى الصيـــد وحب  االنطالق 
الثمانينيات  ابتدأته منـــذ  وحداقي 
وأكثر محادقنا كانت في ذلك الوقت 
هي احملادق الشمالية واجلنوبية مثل 
عوهة واقواع 25 واقواع فيلكا وقاروه 

وأم املرادم والزور والفنطاس.
ما أفضل احملادق لديك؟

احملادق اآلن اصبحت شـــحيحة 
باألسماك والصيد وليست كما كانت في 
السابق وذلك لعدة اسباب اولها كثرة 
احلداقة والصيد اجلائر من املشابك 
والقراقير والعديد )شـــباك الصيد( 
والتلوث وهذا هو األصعب ألنه يقضي 
على أمور كثيرة منها الطفيليات التي 

تتغذى عليها األسماك ويقضي ايضا 
على ماليني من بيض االسماك ويقضي 
على املرجان واالحياء البحرية واشياء 
أخرى كثيرة، املهم ان أفضل احملادق 
لدي هي احملادق الشمالية مثل عوهة 
واقواع 25 واحملادق اجلنوبية قاروه 

وام املرادم.
ما أفضل األسماك لديك؟

األسماك كثيرة ومتنوعة وبحرنا 
فيه من اخلير الشـــيء الكثير وهذا 
شـــيء معروف لدى أكثـــر احلداقة 
وأهل البحر ولكن مع األســـف فقد 
قلت االسماك وقل الصيد كما ذكرت 
في السابق وتفضيل نوع معني من 
االسماك يختلف من شخص إلى آخر 
وأنا أفضل أكثر شيء سمكة السبيطي 

والشعم والبالول.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

شوف حداق الليل أو النهار لكل  
واحد فيهما حســـبة معينة وسمكة 
معينة وهناك من يفضل حداق النهار 
اكثر من الليل والعكس صحيح، وانا 
افضل اكثر شيء حداق النهار وذلك 
لعدة اسباب أوال ان االمان يكون اكثر 
من الليل إذا ال سمح اهلل حصل أي 
طارئ على االقل جتد من يســـاعدك 
وغير ذلك فإنـــه خالل النهار تكون 
االســـماك ترعى والصيد متوافر وال 
أقصد بكالمي هذا ان الليل ال يوجد 
به صيد، على العكـــس صيد الليل 
احيانا يكون احسن من النهار ولكن 
انا أقصد أن صيد الليل ال يكون جيدا 

بكل االوقات مثل النهار.
هل  تقوم بتنقيع خيوطك؟

هذا شيء البد منه ويجب تنقيع 
اخليوط قبـــل وبعد كل طلعة صيد 
ويكـــون مباء عذب ودافـــئ ألن هذا 
التنقيع يزيد من عمر اخليط وغير 
ذلك يجب التشييك على اخليط ما بني 
فترة وأخرى للتأكد من خلو اخليط 
من بعـــض )التزلق( واذا كان هناك 
بعض الزلوق الظاهرة على اخليط 
يجب ان يقص ما بني متر إلى مترين 
منه وهذا شيء مهم حتى ال ينقطع 
منك اخليط فجـــأة وأنت صايد لك 
خوش صيدة عندها ما تنفع احلسرة 

وال الندامة.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

أذكر في إحدى الرحالت البحرية 
قبل حوالي ســـنتني كنت ذاهبا أنا 
واالصدقاء إلى منطقة صخرة تيلر 
وهلل احلمـــد اصطدنا ما يقارب 150 
فسكرة وكانت الرحلة طيبة للغاية 

والصيد طبعا وال أروع.
كيف نعرف ان هذا املكان يوجد به 

صيد وفير عن اآلخر؟
أحب أن أقول إن األرزاق بيد رب 
العاملني وهذا الشـــيء يبيله حسبة 
معينة وخبـــرة كافيـــة وغير ذلك 
املمارسة ويجب معرفة مواسم االسماك 
في أي مكان ويجب معرفة االقواع متى 
تتواجد االسماك فيها ومتى تتركها. 

اصطدت في إحدى الرحالت البحرية 150 فسكرة

متتلك األســـماك هيكال محوريـــا أو العمود الفقري 
ويقع اجلســـم الذي يحتوي على األعضاء احليوية في 
اجلزء األمامي من بطن السمكة واجلسم اخللفي يكون 
معظمه مـــن العضالت ووظيفتها األساســـية هي دفع 
األســـماك في املاء ويسمى بالذيل، يغطي غالب اجلسم 
حراشف ويكسو جلود األسماك مادة مخاطية حلمايتها 

من الفطريات واجلراثيم.

صفات األسماك

وكل الذي ذكرته سيقودك الى الوقت 
واملكان املناسبني للصيد.

م��ا افض��ل اوق��ات صيد س��مكة 
السبيطي والشعم والبالول؟

بالنسبة للســـبيطي، فإن افضل 
اوقات صيده تكون مع بداية الفجر 
وعند نهاية الشروق، وافضل شهر 
لصيـــده يبدأ من اكتوبـــر الى غاية 
فبراير، وبالنسبة للشعم فأفضل وقت 
لصيده يكون في فصل الشتاء وحتديدا 
في الصباح، ويفضل صيده عند ماية 
احلمل، وافضل اشهر صيده تكون من 
اكتوبر الى نوفمبر، وبالنسبة للبالول 
فإنه متواجد على مدار السنة، وافضل 
وقت لصيده تكون عند وقفة املاية 

سواء كانت في الليل او النهار.
كم تكلفة طلعة الطراد؟

اوال، هذا الشيء يعتمد على املكان 
الـــذي تريد الذهاب اليه وعلى كمية 
الييم الذي تريد اخذها معك، وعلى 
حجم الطراد واملكان إذا كان قريب أو 
بعيد وسرعة الطراد لها دور كبير، فإن 
التكلفة تكون ما بني 25 و50 دينارا اذا 
كان طرادك حجمه وسط، وغير ذلك 
فإن التكلفة ستكون أقل إذا كان هناك 
مرافقني يعني »قطية« أو يكون هناك 

اتفاق مسبق مع املجموعة.
ما اكثر ما يضايقك بالبحر؟

بصراحة هناك عدة امور تضايق 
الواحد بالبحر واكثر االشخاص الذين 
اعرفهم يعانون من هذه االمور التي 
سأذكرها، اوال عندك اصحاب املشابك 
والقراقير والعديد )شـــباك الصيد( 
وايضا هناك بعض اخواني احلداقة 
اهلل يهديهم يقومون برمي االكياس 
والعلب الفارغـــة في البحر، وايضا 
هناك من يطوف عليك بسرعة عالية، 
ودعنـــي اصفهم بغيـــر الذواقة وال 
يراعون مشاعر واحترام االشخاص 
اجلالسني يحدقون، وكأن البحر ملكه 
لوحده، واكثر شـــيء يضايقني هو 
قلة املسنات، وهناك بعض املسنات 
تأخذ رسوما اضافية وال توجد بها اي 
خدمات، فلماذا هذا الطمع؟ وبعضها 
يأخذ رسوما لتركك الطراد في املكان 
الذي خصصته املسنة ملواقف الطراريد 
وعندمـــا تفقد اي شـــيء من طرادك 
يقولون ليس لنا شغل، وهذا ليس 
من مسؤوليتنا! بصراحة امور غريبة 
وعجيبة حتصل وال نعرف اين نتجه 
ببعض الذي يضايقنا ومن املسؤول 

الذي يسمع ويحل املشاكل؟!
دعوة حتب ان توجهها والى من؟

اوجه دعوتي الى اخواني احلداقة 
وارجو منهم االهتمام بالبحر وعدم 
الفارغة فيه،  العلب واالكياس  رمي 
كما ارجو منهم االهتمام بعدة السالمة 
واالسعافات االولية كاملة دون نقصان 
وارجو من املسؤولني عند املسنات ان 
يهتموا مبشاكل احلداقة وما يعانونه 
عند املسنات وفي اخلتام ادعو للجميع 

بالصيد الطيب.


