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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

»المواسم«

سمكة الضليعي ال توجد بأعداد 
كبيرة ويندر وجودها باألسواق

تتواجد سمكة الضليعي عامة باحملادق اجلنوبية وهي سمكة 
ال توجـــد بأعداد كبيرة ويندر وجودها بالســـوق، الرأس صغير 
وقمته مرتفعة تشـــبه رأس الثور عرضه يســـاوي نصف طوله، 
الذيل متعرج ذو فصني طويلني، الزعنفة الظهرية تبدأ من الثلث 
االول من الظهر الذي يبدو مرتفعا عن بقية الظهر على شكل سنام 

وطريقة صيده باملسدس البحري واخليط.

صيد الشتاء غير )مزيزي(

بوحسن: أقواع »الصفر« من أفضل أماكن صيد البواليل
سلبيات بعض الحداقة جعلتني أنظم مسابقة الحترام قوانين الحداق

توجد الكهـــوف البحرية على طول الســـواحل في مختلف انحاء 
العالم وهناك الكهوف التي شكلتها حركة االمواج في مناطق الضعف 
فـــي البحر واملنحدرات، وتتراوح اعماق تلك الكهوف ما بني 300 متر 
أو اقل وتختلف اعماقها حســـب قوة املوجة البحرية التي شكلت تلك 
الكهوف عبر السنني وكثيرا ما تتعرض الكهوف البحرية لالنهيار من 
شدة احتكاك املياه فيها حيث تتسبب في ضعفها حتى تنهار وتشكل 

خطرا شديدا ملرتاديها واجلالسني حتتها ولهذا يجب احلذر منها.

الكهوف البحرية

يا سالم على النقرور اخلياليسيد ماجد مع احلى صيد

وامنا مبضمونها وكانت اجلائزة األولى من 
نصيب األخ عدنان بن حيدر واجلائزة الثانية 
وقيمتهــــا 50 دينار كانــــت من نصيب األخ 
عيسى األمير والفائز الثالث األخ علي محمد 
وجائزته عبارة عن شنطة حداق كاملة من 

9 خانات بجميع محتوياتها.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم لقد حدقت باململكة العربية السعودية 
والصيــــد هناك ال اســــتطيع وصفه وهناك 
عندي طرادان واحد موجود بفرضة القطيف 
بحجم 18 قدما والثاني موجود مبنطقة امللك 

عبدالعزيز بحجم 24 قدما.
هل ملواس��م الصيد ان��واع معينة من الييم 

)الطعم(؟
هذا شيء أكيد فالربيان يكون استخدامه 
على مدار السنة ألن كل انواع األسماك تأكله 
واخلثاق يكون مع بداية فصل الصيف ويبدأ 
من يونيــــو لغاية اكتوبــــر واملصارين في 
فصل الصيف لغاية دخول الشــــتاء وايضا 
السلس يكون اســــتخدامه على مدار السنة 
أفضل واستخدمه خالل شهر يونيو ويوليو 

واغسطس.
دعوة حتب أن توجهها والى من؟

احب ان اوجه دعوتي الى اخواني احلداقة 
الذين شاركوني باملسابقة واقول لهم شكرا 
على املشاركة وارجو من كل شخص يريد ان 
يشارك في املسابقة القادمة عليه ان يحترم 
شروط املسابقة وان شاء اهلل سوف تكون 
املســــابقة القادمة خالية من اي اخطاء كما 
ادعــــو اخواني احلداقة الــــى االهتمام بعدة 
الســــالمة واالســــعافات األولية كاملة دون 
نقصان وفي اخلتام ادعو للجميع بالسالمة 

والصيد الوفير.

مســـابقة بحرية يتم حتديد موقع للصيد 
بإحداثيـــات معينة والصيـــد يكون داخل 
نطاق معني ومبنطقة معينة ويتم تفتيش 
الطراريد املشـــاركة قبل وبعد الدخول الى 
البحر وتبدأ املسابقة من الساعة 9 صباحا 
لغاية الساعة 3 عصرا وهلل احلمد جنحت 
املسابقة بنسبة ممتازة لم نكن نتوقعها وقد 
حصل هناك بعض االخطاء وهذا البد منه 
وسوف نحاول ان نتدارك هذه األخطاء في 

املسابقات املقبلة.
ما اجلوائز املقدمة بهذه املسابقة؟

أوال احب ان اقول ان هذه املسابقة نظمتها 
انا واصدقائي جاســــم واالخ ابوسارة على 
حســــابنا اخلاص واجلوائز ليست بقيمتها 

وعند بداية مداخل الصبية.
لق��د ذكرت قبل اللقاء انك نظمت مس��ابقة 

لصيد األسماك حدثنا عن هذه املسابقة؟
لقد أتت فكرة إقامة هذه املسابقة لهدف 
واحد وهو التعارف مع حداقني جدد وكيفية 
احترام قوانني احلداق وســـبب اقامة هذه 
املسابقة هو السلبيات التي رأيتها بالبحر 
من بعض احلداقة مثل عدم احترام احلداقة 
لبعضهم البعض وعدم مساعدتهم لبعضهم 
وامور اخرى وقد كان وقت اقامة هذه املسابقة 
بعد رمضان مباشـــرة اال انه لم يكن هناك 
مشاركون والعدد كان قليال جدا لم يتجاوز 
العشرة اشخاص لقد بدأت املسابقة السبت 
املاضي بتاريخ 2009/12/19 وهي عبارة عن 

ما افضل اوقات صيد س��مكة الس��بيطي 
والبالول والشعم والنقرور؟

بالنسبة للبالول فصيده ال يكون بالنسبة 
لي اال صيفا وحتديدا من شــــهر مايو حتى 
يوليو والييمه الزم تكون مييامة وبالنسبة 
للسبيطي فصيده يكون من شهر ابريل حتى 
مايو واليمة تكون زوريــــة حية )محاياة( 
وافضل اماكن تواجده بالنسبة لي هي ام النمل 
أماكن  والرشدان وبالنسبة للشعم فأفضل 
تواجده على مدار السنة هي الدفان وصيده 
يكون من شهر سبتمبر لغاية مارس وبالنسبة 
للنقرور فأفضل وقت لصيده بالنسبة لي هو 
وقت البوارح واحجامه تكون خيالية بهذا 
الوقت وافضل اماكن تواجده يكون بالدفان 

والشعم النقرور والبالول.
هل لديك قوعة خاصة حتب ان تصطاد بها، 

وما االسماك التي تتواجد فيها؟
بصراحة عندي مكان في احملادق الشمالية 
)قوعه( ال احب ان اذكر مكانها وذلك خوفا 
عليها من اصحــــاب القراقير حتديدا وبهذه 
القوعة تتوافر اسماك كثيرة ومتنوعة مثل 
البواليل وفروخ الشماهي والنويبي ذو احلجم 
الكبير وهذه القوعة ال يستطيع كل شخص 
ان يحدق بها وذلك لعدة اسباب اوال ان حجم 
القوعة التي اقصدها صغير جدا وليســــت 
باحلجم الكبير، وثانيا اذا لم يكن الشخص 
ذا خبرة كافية فلن يستطيع الوقوف على 

القطعة بالضبط.

سيد ماجد بوحسن حداق يعشق البحر 
والصيد منذ الصغر فقد كانت بداياته البحرية 
مع والده علــــى يال االبراج وقد اخبرنا عن 
افضل احملادق لديه والسمكة املفضلة لديه 
وافضل اوقات صيد اسماك الشعم والبالول 
والســــبيطي والنقرور، واملسابقة البحرية 
التي اقامها على حسابه اخلاص وامور اخرى 

حدثنا عنها بوحسن خالل هذا اللقاء.
متى بديت هواية احلداق؟

بديــــت هواية احلداق منذ الصغر وكنت 
ارافق والدي خالل ذهابه الى يال االبراج للصيد 
هناك، وقد تعلمت منه كل شيء يخص البحر 
والصيد وبعدها اشتريت طرادا بحجم 14 قدما 
وبدأت أمارس هوايتــــي البحرية )احلداق( 
واذهب الى احملادق الشمالية مثل الرشدان 

واحليشان وصوب اجلزيرة اخلضراء.
ما افضل احملادق لديك؟

احملادق كثيــــرة ومتنوعة ولكن افضلها 
عندي هي احملادق الشمالية عامة وهناك اماكن 
باحملادق الشمالية مميزة جدا عندي وأحب 
ان اصطاد بها مثل »اقواع الصفر« النك في 
هذا املكان جتد البالول بكثرة ولكن عليك اوال 
ان تضــــع لها الييمه )الطعم( مييامه وتبدأ 
بعدها بالصيد ويستطيع الواحد ان يصطاد 
ثالثة بواليل بيميامة واحدة وباختصار اقول 

بأن اليميامة عزوة احلداق.
ما السمكة املفضلة لديك؟

بحرنا فيه من اخلير الشـــيء الكثير 
والعجيب ولكنه اآلن يعاني من االهمال 
الشديد ومن الصيد اجلائر مثل القراقير 
واملشابك والعريد )شباك الصيد( ولهذه 
االسباب قلت االسماك وقل الصيد عموما، 
شوف النقرور العمالقاشرايكم باملزيزي الطيبان افضل ســـمكة عندي هي السبيطي 


