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»ميـدار«
من املسؤول عن تنظيم عملية 

صعود ونزول الطراريد من 
املسنات؟

سمكة قازان )تتواجد
بين الصخور بالمياه العميقة( 

تتواجد سمكة قازان بني الصخور في 
املياه العميقة وميكن القول انها زمرور 
إال انها تختلف قليال فهي بحجم أكبر 
ولون مختلف قليال، اجلسم مضغوط 
من اجلانبني قليال، الفـــم كبير، لون 
اجلسم ما بني األخضر الزيتي واألصفر 
الفاحت متتد على طول اجلسم خطوط 
طولية زرقاء، طول اجلسم يصل الى 
40 سم وغالبا ما تأخذ شكل البميامة 

والزمرور.

سمكة قازان

الشعم ما ينصاد إال مبوسمه أنا وبالول احملادق الشمالية

عيسى األمير مع أحلى شعم وفي االطار صديقه مع السبيطي العمالق

قلة المسنات أصبحت هاجس كل حّداق وصاحب طراد

األمير: الرشدان والحيشان والدوحة أفضل أماكن تواجد الشعم والنويبي
عيسى األمير حداق يصعب عليه ترك 
البحر والصيد، وقد أبحرت معه »صفحة 
بحري« هذا االسبوع لنتعرف على بداياته 
البحرية وافضل احملادق لديه والسمكة 
املفضلة لديه وافضل اماكن تواجد اسماك 
الشـــعم والســـبيطي والبالول وأكثر ما 
يضايقه بالبحر ونوع الييم الذي يستخدمه 
خالل رحالته البحرية وأمور أخرى حدثنا 

عنها األمير في هذا اللقاء.
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق والصيد منذ الصغر 
عندما كان عمـــري 12 عاما وكنت أرافق 
في بداياتي البحرية جدي حســـن عسكر 
وكانت اغلب محادقنا في ذلك الوقت هي 
احملادق الشمالية مثل الركسة والدردور 
والدوحة وجدي علمني كل شيء يخص 
البحر والصيد من ترديع وحسبة املاياه 
ووضع الييم وامور بحرية اخرى كثيرة 
وعندما كبرت قليال رافقت نسيبي حيدر 
العلي وبدأنا الصيد معا باحملادق الشمالية 
ولكن بأماكن مختلفة مثل عوهة ومحادق 

فيلكا.
ما احملادق املفضلة لديك؟

ال أريـــد ان اقول لك ان احملادق كثيرة 
ومتنوعة وان احملادق ممتلئة باألسماك 
والصيد هذا الكالم غير صحيح فمحادقنا 
شحيحة باألسماك والصيد قل وليس كما 
كان في السابق واذا تريد ان تسألني عن 
االسباب اذهب واسأل اهل القراقير واملشابك 
والعديد )شباك الصيد( وستجد عندهم 
اجلواب الشافي، عموما فإن افضل احملادق 
لدي هي احملادق الشمالية مثل الرشدان 

والركسة والدوحة.
ما السمكة املفضلة لديك؟

مبا انني حداق شمال فأسماك احملادق 
الشمالية انواعها محصورة وليس كما في 
احملادق اجلنوبية يتواجد فيها اكثر من 

نوع وانا افضل اكثر شيء اسماك السبيطي 
والشعم والبالول.

ما أفض��ل أماكن تواجد األس��ماك التي 
ذكرت؟

اماكن االســـماك تختلف من وقت الى 
آخر حسب املوسم وغير ذلك فإن األسماك 
تنتقل من مكان الى آخر باحثة عن مرعى 
جديد ومكان آمن يوفر لها البقاء والتكاثر، 
وبالنسبة ألسماك السبيطي فهي موجودة 
على مدار السنة ولكنها تنتقل من االسياف 
الى البحر شتاء باحثة عن دفء املاء وعند 
دخول فصـــل الصيف جتدها على عموم 
االسياف الشمالية، وأما بالنسبة للشعم 
فهو يتواجد بأماكن معينة على حســـب 
املوسم وحاليا في هذا الوقت حتديدا جتده 
في احليشان والرشدان وبالنسبة للبالول 

فأكثر اماكن تواجده تكون بعوهة.
متى آخر رحلة صيد لك؟

آخر رحلة صيد كانت لي السبت املاضي 
وكنت ذاهب انـــا واالصدقاء الى احملادق 
الشمالية وحتديدا منطقة الرشدان، وهلل 
احلمد وفقنا اهلل ورجعنا بصيد لك عليه من 
اسماك النويبي والشعم وكانت احلصيلة 

النهائية للصيد هي 34 سمكة.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

أنا ال أذهب بأي رحلة صيد إال ومعي 
خالي عبداهلل عسكر ونسيبي حيدر العلي 
وصديقي كمال الديحاني وال أستغني عن 

هذه املجموعة بأي رحلة صيد كانت.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعـــم لقد حدقـــت باململكـــة العربية 
الســـعودية وحتديـــدا منطقـــة اجلبيل 

والصيـــد هناك على كيـــف كيفك وأكثر 
اسماك منطقة اجلبيل تكون من الشعري 
والبالول وحدقت أيضا مبملكة البحرين 
واإلمارات العربية املتحدة والصيد بهذه 

الدول يفوق اخليال.
ما أكثر ما يضايقك بالبحر؟

هناك أمور كثيرة تضايق الواحد بالبحر 
فعندك قلة املسنات أصبح هاجس كل حداق 
وصاحب طراد بأن حتل هذ املسألة ولكن 
ال حياة ملن تنادي، وغير ذلك الزحمة التي 
حتدث على أكثر املسنات تكرهك بالبحر 
والصيد وأذكر بآخر طلعة بحر كانت لي 
وحتديدا الســـبت املاضي جلـــست ملدة 
ساعتني إال ربعا حتى استـــطعت إخراج 
طرادي من املسنة بسبب الزحمة املوجودة 
وعدم التنظيم وسؤالي هنا: من املسؤول 

عن هذا األمر؟ وأيضا هناك أكثر املسنات 
تفتقر الى اخلدمات والتلوث الذي يحدث 
في البحر سواء كان من احلداقة أنفسهم 
أو من الصيادين الوافدين والصيد اجلائر 
الذي يحـــدث للبحر كل يوم من أصحاب 
القلوب املالية وأقصد بكالمي هذا أصحاب 
القراقير واملشابك والعديد )شباك الصيد( 
فماذا تريدني ان أخبرك يا أخي عن الذي 
يضايقني ويضايق هواة البحر والصيد 

أكثر من ذلك؟!
وأماك��ن  اآلن  األس��ماك  مواس��م  م��ا 

تواجدها؟
في الوقت احلالي موسم اسماك الشعم 
والنويبي وأماكن تواجد الشـــعم تكون 
في الرشدان واحليشان، اما أماكن تواجد 

النويبي فتكون بالدوحة والركسة.
ما ن��وع اليي��م الذي تس��تخدمه خالل 

رحالتك البحرية؟
أنواع الييم تعتمد على املكان الذي تنوي 
الذهاب اليه وعلى نوع السمكة التي ترغب 
في اصطيادها وأنا أســــتخدم ييم الربيان 
وامليد والليــــواف واخلثاق واملصير ولدي 
أيضا خلطات سرية للييم وتكون من العجني 
وبعض األشــــياء أســــتخدمها فقط لصيد 

السبيطي وخالل فصل الصيف فقط.
دعوة حتب ان توجهها وإلى من؟

أوال أحب أن أشكر جريدة »األنباء« على 
تخصيصها صفحة أسبوعية تعنى بالبحر 
والصيد كما أوجـــه دعوتي الى إخواني 
احلداقة وأرجـــو منهم ان يرحموا البحر 
قليال وبعدم رمي العلب واألكياس الفارغة 
به كما أدعوهم الى االهتمام بعدة السالمة 
واإلسعافات األولية كاملة دون نقصان، 
كما أرجو من املســـؤولني عن املسنات ان 
يجدوا حال سريعا لقلتها والزحمة التي 
حتدث عليها وفـــي اخلتام أدعو للجميع 

بالصيد والصحة والعافية.

صيد النهار غير شكل شعُم

تبلغ مساحة جزيرة كّبر حوالي 
4/3 كيلومتـــر مربـــع وهي جزيرة 
رملية سواحلها منخفضة وغير آهلة 
بالسكان وتبعد 29 كيلو عن شاطئ 
الفحيحيل جنوب جزيرة فيلكا، كذلك 
تبعد كّبر 30 كيلومتر عن ســـاحل 

الزور.

جزيرة كّبر


