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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«
سرقة البطاريات كثرت هذه 

االيام والعزاء الصحاب الطراريد!

سمكة السبيتي
تتغذى  على ما يعلق

بالصخور من رخويات

تعتبر ســـمكة السبيتي من االسماك 
غير املرغوبة في االكل عند اهل الكويت 
وال توجد بكثرة وتتغذى على ما يعلق 
بالصخور مـــن رخويات وقنافذ البحر، 
اجلســـم عريـــض مضغـــوط وممتلئ، 
اللون مائل للســـواد بداخله لون احمر 
نحاســـي، العينان في مقدمة الرأس من 
االعلى ويتم صيدها عادة باملياه العميقة 

واملتوسطة.

سمكة السبيتي

بصراحة حداق بن صخي مع ابنته هوى والسبيطي

شوف مزيزية احملادق الشمالية خوووووووش  صيده

شقيقه أبو عبداحملسن مع سمكة الينم

تعتقدون منهو اللي صاد الثاني؟ هذا صيدي اشرايكم؟

ثامر مع سمكته املفضلة السبيطي

هي ثانية اكبر اجلـــزر الكويتية وتبلغ 
مساحتها 48كـم مربـــع ولها اهمية تاريخية 
منذ القدم فقـــد كانت مبنزلة مركز لتموين 
السفن باملاء واملؤن ومحطة لعبور احلجاج 
املســـلمني وهي اجلزيرة الوحيـــدة اآلهلة 
بالســـكان وكلمة فيلكا تعني »الســـعادة« 

باللغة الالتينية.

جزيرة فيلكا

السبيطي وبعدها السبيطي.
أفضل اماكن صيد سمكة السبيطي؟

سمكة السبيطي موجودة على مدار 
السنة وخالل فصل الصيف جتدها أكثر 
شيء عند االسياف واالماكن التي تكون 
قريبة من االسياف وخالل فصل الشتاء 
تذهب الى داخل البحر للبحث عن الدفء 
واملرعى وجتدها اكثر شيء في احملادق 
الشمالية وال ننسى ان السبيطي يحب 

االسماك ما شاء اهلل في بحرنا على 
كيف كيفك وأفضل األسماك تتواجد عندنا 
هنا بالكويت وهذا الشيء معروف على 
مســــتوى اخلليج ولكن ماذا اقول.. عن 
اصحاب القراقير واملشابك والعديد )شباك 
الصيد( فقد قتلوا البحر بصيدهم اجلائر 
واســــتنزفوا كل انواع االسماك فأصبح 
بحرنا شحيحا باالسماك املهم ان أفضل 
ســــمكة عندي هي السبيطي وبعدها... 

ما ن��وع اليي��م الذي تس��تخدمه خالل 
رحالتك البحرية؟

هناك أمر معروف ما بني كل احلداقة 
وأصحاب اخلبرة وهو ان نوع الييم يعتمد 
بالدرجة االولى على املكان الذي تنوي 
الصيد فيه وعلى الســــمكة التي ترغب 
باصطيادها وانا دائما افضل اســــتخدام 

ييم املصير والزوري )محاياة(.
ما السمكة املفضلة لديك؟

دائما اماكن الرقوق والصخور وخصوصا 
في شهر مايو.

من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟
أنا ال أذهب بأي رحلة بحرية إال ومعي 
اصدقائي حسني العدواني ومساعد هابس 
وجاسم دعيفس وسيد ماجد واملرحوم 
سعود ابو كريشة وال استغني عنهم بأي 

رحلة بحرية كانت.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم لقــــد حدقت باململكــــة العربية 
السعودية مبنطقة اخلفجي على األسياف 
والصيــــد هناك عجيب مبعنــــى الكلمة 
واغلب الصيد هناك من اسماك الشعري 

والبواليل.
من الذي حببك بسمكة السبيطي؟

هناك شخص واحد هو الذي علمني حب 
سمكة السبيطي وكيفية صيدها والطرق 
الالزمة لصيد واماكن تواجده واقولها وبكل 
صراحة لواله ملا أحببت السبيطي وتولعت 
به وهو املرحوم سعود أبو كريشة رحمه 

اهلل واسكنه فسيح جناته.
ما الذي يضايقك بالبحر؟

هنــــاك أمور كثيــــرة تضايق الواحد 
بالبحر فعلى ســــبيل املثــــال عندك قلة 
املسنات حتى اآلن لم جند أحدا أعطاني 
أمال بحل هذه املشكلة ولم يساعدنا فيها 
وايضا الزحمة التي تكــــون دائما على 
املسنات وبعض اصحاب  الطراريد اهلل 
يهديهم ال يحلى له التشييك على الطراد 
إال عندما يقف على املسنة وهناك شيء 
خطير احب ان اقوله وهو وجود اعداد 
كبيرة من املشابك والعديد )شباك الصيد( 
متراكمة فوق بعضها البعض عندما تكون 
متوجها من مسنة الوطية الى احليشان 
فاملنظر محــــزن للغاية وخصوصا انها 
حتتوي على اعداد كبيرة من االســــماك 

امليتة فيالألسف.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أحب أن أوجه دعوتــــي إلى إخواني 
احلداقة أرجو منهم احملافظة على بحرنا 
الغالي وعدم رمي العلب واالكياس الفارغة 
الســــالمة واالسعافات  واالهتمام بعدة 
األولية كاملــــة دون نقصان وأرجو من 
املسؤولني ان يجدوا حال سريعا ملشكلة 
املسنات التي اصبحت هاجس كل احلداقة 
وفي اخلتام ادعو للجميع بالهمة والصيد 

الطيب.

ثامر بن صخي حـــداق يصعب عليه 
مفارقة البحـــر والصيد وقد أبحرت معه 
صفحة بحـــري هذا األســـبوع لنتعرف 
علـــى بداياته البحريـــة وأفضل احملادق 
لديه ونوع الييم الذي يســـتخدمه خالل 
رحالته البحرية وأفضل اماكن صيد سمكة 
الســـبيطي وأمور أخرى حدثنا عنها بن 

صخي في هذا اللقاء.
متى بديت هواية احلداق؟

بديت هوايـــة احلـــداق والصيد منذ 
الصغر وكانت بداياتي البحرية مع ابناء 
خالي قحطان الفـــوزان ومحمد الفوزان 
وكانت أغلب محادقنا في ذلك هي احملادق 
الشـــمالية مثل الدوحة وبعدها تطورت 
معي هواية احلداق واشتريت طرادا بحجم 
18 قدما واصبحت اذهـــب أنا واالصدقاء 
الى الصيد الطيب في احليشان والصبية 

والطبعانة.
متى كانت آخر رحلة صيد لك؟

آخر رحلة صيد كانت لي في األسبوع 
املاضي وكنت ذاهبا أنـــا واالصدقاء الى 
احملادق الشمالية وحتديدا منطقة الرشدان 
وهلل احلمد وفقنا ورجعنا بصيد طيب من 
الشـــعم والنويبي وكانت الطلعة ممتعة 

وطيبة للغاية.
ما احملادق املفضلة لديك؟

احملـــادق كثيرة ومتنوعـــة وتفضيل 
محدق معني يختلف من شخص إلى آخر 
وأنا أفضل دائما احملادق الشـــمالية مثل 
احليشان والطبعانة والصبية ولكن ومع 
األسف اصبحت هذه احملادق خاوية على 
عروشـــها بسبب كثرة الصيد اجلائر من 
القراقير واملشابك والعديد )شباك الصيد( 
وال ننســـى التلوث الـــذي اصبح هم كل 
احلداقة وال نعرف ما السبيل إلى التخلص 

منه أو على االقل نخفف منه.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

شوف حداق الليل او النهار لكل واحد 
منهما حسبة معينة وسمكة معينة وكل 
شخص يفضل الوقت املناسب على حسب 
سمكته التي سيبحث عنها فأحيانا ال جند 
انواعا من االسماك إال في وقت الليل فتضطر 
الى احلداق بهذا الوقت واحيانا ال تتواجد 
بعض االســـماك إال في وقت النهار وهنا 
يتطلب منك أن حتدق لها في وقتها عموما 
أنا أفضـــل حداق الليل في فصل الصيف 

وحداق النهار في فصل الشتاء.

أكثر المحادق أصبحت خاوية على عروشها بسبب الصيد الجائر

بن صخي: أفضل أماكن صيد السبيطي
عند الرقوق والصخور خصوصا في شهر مايو


