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»ميـدار«
البحر ترى تعب من العلب 

واألكياس الفارغة يا.. حداقة.

سمكة الشحذود ظهورة 
مع موسم أسماك الشعري

تبدأ سمكة الشـــحذود بالظهور مع 
موسم اسماك الشعري وهي قريبة الشبه 
الى حد كبير بأسماك الشعري ويقال إن 
صغار سمكة الشـــعري هي الشحذود، 
فاجلسم بشكل عام مستطيل مضغوط مع 
انتفاخ قليل في البطن ويتغير لونه بعد 
خروجه من املاء وتظهر ألوان زرقاء المعة 
مع نقط صغيرة بيضاء على جميع اجلسم 
ويضرب به املثل فيقال للشخص النحيف 
ذي البطن املنتفخة فالن كأنه شحذود 

وطريقة صيده بواسطة اخليط.

سمكة الشحذود

صيد متنوع بإحدى الرحالت البحرية

أبو محمد وصورة تذكارية مع الشعم

هذا الصيد وال بالش 

.. صديقه املاجد مع الشعم الطيب

شوف مزيزي النهار 

علي املسري وصيد تايالند »تونة«

هي اجلزيرة األكبر حجما بني اجلزر الكويتية حيث 
تبلغ مساحتها 863 كيلومترا مربعا وهي غير مأهولة 
ويربطها باليابسة جسر ويحدها من الشرق خور عبداهلل 
ومـــن الغرب خور الصبية وهي ذات بيئة برية طينية 
بسبب قربها من مصب شط العرب وتكثر فيها الطيور 
وموقعها اجلغرافي الذي يعتبر نهاية خطوط هجرات 

االسماك.

جزيرة بوبيان

تكون عند اقواع الصفر واقواع 25 واقواع 60 الييمة 
تكون مييامة النها غرام البالول وبالنســـبة حق 
ثور العندق فصيده يكون من شـــهر يوليو لغاية 

اغسطس وحتديدا مقابل قطعة أم شجرة.
م��ا حجم اخليوط التي تس��تخدمها خالل رحالتك 

البحرية؟

ييمة وبأي وقت ويرجع ذلك إلى رزق رب العاملني 
ثم الوقت املناسب الذي يجلس فيه الواحد يحدق 
حق السبيطي وهو موجود صيفا وشتاء وعلى طول 
الســـواحل سواء الشمالية او اجلنوبية وبالنسبة 
حق البالول فهو ايضا متواجد على مدار الســـنة 
وليس له وقت معني لصيده وأفضل اماكن تواجده 

أوال أحب أن أقول إن حجم اخليوط يعتمد بالدرجة 
األولى على املـــكان الذي تنوي الذهاب إليه وعلى 
الســـمكة التي ترغب في اصطيادها وأنا استخدم 
خيوط بحجم 40 – 70 سواء كان باحملادق الشمالية 

أو احملادق اجلنوبية.
ما حجم طرادك؟

في الســـابق كنت أمتلك عدة طراريد وبأحجام 
مختلفة مـــن 14 قدما و16 قدمـــا و18 قدما أما اآلن 
فعندي طراد بحجم 18 قدما وعليه ماكينة واحدة 

بقوة 115 حصانا.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

أكبر كمية صيد كانت لي اذكر في إحدى الرحالت 
البحريـــة وكنت ذاهبا انـــا واالصدقاء الى منطقة 
الدوحة قبل نحو ست سنوات ويومها اهلل وفقنا 
واصطدنا ما يقارب 75 سمكة وكان الصيد مخلوطا 
ما بني شـــعوم وسبيطي ومزيزي ونويبي ووحر 

والطلعة كانت ممتعة والصيد كان احلى.
ما ن��وع اليي��م الذي تس��تخدمه خ��الل رحالتك 

البحرية؟
نوع الييم يعتمد ايضا على املكان والسمكة التي 
ترغب في اصطيادها وانا اســـتخدم انواعا كثيرة 
من الييم ولكـــن افضلها عندي هي الزوري فأقوم 
خالل فصل الصيف باصطياد اكبر عدد ممكن من 
اســـماك الزوري واقوم بتثليجها لكي استطيع ان 
احدق بها خالل فصل الشتاء وايضا استخدم ييم 

الروبيان واخلثاق.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انـــا ال اذهب في أي رحلة صيد اال ومعي الوالد 
وابن عمي علي حســـني املسري واصدقائي محمد 
الفيلكاوي وعماد النصار وال اســـتغني عنهم بأي 

رحلة بحرية.
أكثر ما يضايقك بالبحر؟

هناك عدة امور تضايق الواحد بالبحر ولكن اكثر 
ما يضايقني هو قيام بعض احلداقة برمي العلب 
واالكيـــاس الفارغة بالبحر فلمـــاذا ال يقوم هؤالء 
بوضع هذه االمور في الطراد وعندما يعود الى البر 
يضعها باملكان املخصص واملناسب لها وايضا ما 
يقوم به بعض احلداقة وحتديدا خالل فصل الصيف 
بقتل اسماك الچم فلماذا هذا التصرف غير السوي 
مع العلم أن اسماك الچم تعتبر فلتر البحر وتقوم 

بتنظيف البحر وموازنة البيئة.
هل لديك أمنية؟

نعم عندي امنية واحدة فقط وهي ان يكون هناك 
قانون مينع استعمال مكائن 2 ستروك باعتبار انها 
مكائن قدمية وما تتســـبب فيـــه من تلوث للبيئة 

البحرية والهواء واستبدالها مبكائن 4 ستروك.
دعوة حتب ان توجهها والى من؟

احب ان اوجه شكري اخلاص الى جريدة »األنباء« 
على تخصيصها صفحة اســـبوعية تعنى بالبحر 
والصيد كما اوجه دعوتي الى اخواني احلداقة وارجو 
منهم احملافظة على بحرنا الغالي وعدم رمي العلب 
واالكيـــاس الفارغة فيه وفي اخلتام ادعو للجميع 

بالصحة والصيد الطيب.

علي املسري حداق يصعب عليه مفارقة البحر 
والصيد وقد ابحرت معه صفحة بحري هذا االسبوع 
لنتعرف على بداياته البحرية وأفضل احملادق لديه 
والسمكة املفضلة لديه وحداقه خارج الكويت وحجم 
اخليوط التي يســـتخدمها خالل رحالته البحرية 
وأفضل أوقات صيد البالول وثور العندق والسبيطي 

وأمور أخرى حدثنا عنها املسري في هذا اللقاء.
متى بديت هواية احلداق؟

بدين هواية احلداق منذ الصغر مع والدي وكنت 
أرافقه خالل رحالته البحرية الى احملادق الشمالية 
وحتديدا مقابل املستشفى األميري وعشيرج ومقابل 
ثانوية الشـــويخ واماكن كثيـــرة وقد تعلمت منه 
ومن عمي حسني املســـري كل شيء يخص البحر 
والصيد من حســـبة مايـــاه وترديع ووضع الييم 

أمور بحرية كثيرة.
ما احملادق املفضلة لديك؟

شوف احملادق كثيرة ومتنوعة وبحرنا ما شاء 
اهلل فيه أماكن ممتـــازة للصيد وغير الصيد مثل 
الكشتة والسباحة ولكن ومع االسف فقد قل الصيد 
وقلت الســـمكة وذلك بســـبب الصيد اجلائر مثل 
)القراقير واملشايك والعديد( والتلوث له النصيب 
األقوى، وأفضل احملادق عندي هي احملادق اجلنوبية 
وحتديـــدا الفنطاس والفحيحيـــل وايضا احملادق 
الشـــمالية وحتديدا الصبية والرشدان واحليشان 

واخليوسة وصوب ميناء الشويخ.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم لقد حدقت في اململكة العربية الســـعودية 
وحتديدا مبنطقة القطيف واجلبيل والعقير وحدقت 
ايضا بجنوب شرق اسيا والصيد بدول شرق اسيا 
عجيب مبعنى الكلمة فالصيد وفير الى أبعد احلدود 
حتى أحيانا نكون ماخذين معانا فواكه ومن ضمنها 
األناناس وإذا خلص الييم نقوم بوضع االناناس 
ونصيد وهذا يدل على ان السمكة والصيد وفير.

ما السمكة املفضلة لديك؟
األسماك كثيرة ومتنوعة وبحرنا فيه من اخلير 
الشيء الكثير الكثير فقط لو ان بعض االشخاص 
يحافظـــون عليه وأقصد ببعض االشـــخاص هم 
الذين يســـعون الى الكســـب املالي وتدمير البحر 
واستنزاف االســـماك املوجودة عن طريق الصيد 
اجلائر مثل القراقير واملشايك والعديد )شباك الصيد( 
وأفضل االنواع عندي هي السبيطي والبالول وثور 

العندق.
أفضل أوقات صيد األسماك التي ذكرتها؟

بالنسبة للسبيطي فهو موجود على مدار السنة 
ويســـتطيع الواحد ان يصطاده بأي وقت وليس 
كما يقول بعض احلداقة او ما يتداوله البعض بأن 
افضل وقت لصيد السبيطي يكون عند شق النور 
)الفجر( وهذه املسألة غير صحيحة وقد يكون أن 
البعض اصطاد سبيطي في هذا الوقت، وحالفه احلظ 
ولكنه ليس باملقياس الصحيح والدليل اني اصطدت 
سبيطية في أكثر من وقت وبأحجام خيالية ويرجع 
ذلك إلى أن السبيطي اذا كان شبعان ال يضرب على 
اخليط واذا كان جائعا تستطيع ان تصطاده بأي 

أمنيتي منع استعمال مكائن »2 ستروك« واستبدالها بمكائن »4 ستروك«

المسري: »يوليو« و»أغسطس« أفضل أوقات صيد
ثور العندق.. والسبيطي في أي وقت


