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»ميـدار«
إلى متى صمت املسؤولني 

عن قلة املسنات؟

الزمرور
تعيش بين الصخور 
والمياه قليلة العمق

تعيش ســــمكة الزمرور بني الصخور 
واملياه قليلة العمق، لون اجلســــم بشكل 
عام أخضر المــــع مائل لالخضرار الزيتي 
ويوجد على امتداد اجلســــم 3-4 خطوط 
بنية داكنة والزعنفة الذيلية رمادية بنية 
وعليها 3 خطوط أفقية ويصل طول اجلسم 
الى 16ســــم وهي غير سامة وغير صاحلة 
لألكل، وتعتبر من األســــماك الزبالة ولها 
صوت يشبه صوت النقرور واليميام عند 

خروجها من املاء.

سمكة الزمرور

ماياه الدروي من أفضل أوقات الصيد

المطيري: البالول أحجامه خيالية في أيام البوارح
النويبي  حاليا يتوافر صيد 
والشعم وبأعداد خيالية في منطقة 
الدفان والصبية وعوهة وهذان 
النوعان موجودان اصال على مدار 
السنة، ولكن يكثير صيدهما اآلن 
وذلك بسبب انهما يأتيان لوضع 
البيض، فلهذا جند اعدادهما كثيرة 

في هذا الوقت.
ه��ل لديك قوع��ة خاصة حتب 
ان تصطاد بها؟ وما األسماك التي 

تتواجد فيها؟
بصراحـــة عندي مـــكان في 
احملـــادق الشـــمالية )قوعة( ال 
أحب أن أذكر مكانها، وذلك خوفا 
عليها من أصحاب القراقير حتديدا 
وبهذه القوعة تتوافر أسماك كثيرة 
البواليل وفروخ  ومتنوعة مثل 
الشماهي والنويبي ذي احلجم 
الكبير وهذه القوعة ال يستطيع 
كل شـــخص ان يحدق بها وذلك 
لعدة أسباب أوال ان حجم القوعة 
التي أقصدها صغير جدا وليست 
باحلجم الكبير، وثانيا اذا لم يكن 
الشـــخص ذا خبـــرة كافية فلن 
القطعة  الوقوف على  يستطيع 

بالضبط.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت أمتلك طرادا 
بحجم 24 الضاعن، أما اآلن فعندي 
طراد بحجـــم 14 قدما للمحادق 

القريبة.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعـــم لقـــد حدقـــت باململكة 
العربية السعودية والصيد هناك 
ال أستطيع وصفه، وهناك عندي 
طراد 14 قدم املنيوم وحدقت بقطع 
خاصة هناك ال أحب أن أذكرها، 
والصيد هنـــاك عجيب مبعنى 
الكلمة، والسمكة حاضرة بشكل 

ال أستطيع وصفه.
ما أكثر ما يضايقك في البحر؟

بصراحـــة، هناك عـــدة أمور 
الواحـــد بالبحر وأكثر  تضايق 
األشخاص الذين أعرفهم يعانون 
من هذه األمور التي سأذكرها، أوال 
عند أصحاب املشابك والقراقير 
والعديد )شباك الصيد( وأيضا 
هناك بعض اخواني احلداقة اهلل 
يهديهم يقومون برمي األكياس 
والعلب الفارغة في البحر، وأيضا 
هناك من يطوف عليك بســـرعة 
عالية، ودعني أصفهم بغير الذواقة 
وال يراعـــون مشـــاعر واحترام 
األشخاص اجلالسني يحدقون، 
وكأن البحر ملكه لوحده، وأكثر 
شيء يضايقني هو قلة املسنات، 
وهنـــاك بعض املســـنات تأخذ 
رســـوما إضافية وال توجد بها 
اي خدمـــات، فلماذا هذا الطمع؟ 
وبعضها يأخذ رســـوما لتركك 
الطراد في املكان الذي خصصته 
املسنة ملواقف الطراريد وعندما 
تفقد اي شيء من طرادك يقولون 
ليس لنا شـــغل، وهذا ليس من 
مسؤوليتنا، بصراحة أمور غريبة 
وعجيبة حتصل وال نعرف أين 
نتجـــه ببعض الـــذي يضايقنا 
ومن املسؤول الذي يسمع ويحل 

املشاكل؟

املايات اللي جتمع احلمل والفساد 
واللي اسمها الدروج او الدروي 
اللي من حمل الى فساد ومن فساد 
الى حمل، احرص على هاملايات اذا 
كان ايام الدروي والقمر منور تعال 

وشوف اخليط يصرخ بااليد.
اكبر كمية صيد كانت لك؟

اكبـــر كمية صيـــد كانت لي 
قبل نحو ســـنة وكنت ذاهبا انا 
وصديقـــي عزيز النجـــادة الى 
الشـــمالية واصطدنا  احملـــادق 
يومهـــا ما يقارب 83 نوبية و22 
شـــعما وقد امتألت ثالجتان من 

هذا الصيد.
ما الصيد املتوافر اآلن؟

منطقة الرشدان، وهلل احلمد وفقنا 
ورجعنا بصيد من اسماك النويبي 
والشعم وكانت احلصيلة النهائية 

للصيد هي 34 سمكة.
كيف تعرف ان هذا املكان يوجد 

به صيد وفير عن اآلخر؟
احب ان اقول ان االرزاق بيد رب 
العاملني وهذا الشيء يبيله حسبة 
معينة وخبرة كافية وغير ذلك 
املمارسة ويجب معرفة مواسم 
االسماك في اي مكان ويجب معرفة 
االقواع متى تتواجد االسماك فيها 
ومتى تتركها، وكل الذي ذكرته 
ســـيقودك الى الوقـــت واملكان 
املناســـبني للصيـــد، عندك مثل 

تقريبا ما بني مرتني وثالث طلعات 
في االســـبوع، ولكن اذا صادفت 
بعض الظروف فأكيد فإن الطلعات 

ستقل.
م��ن يرافق��ك خ��الل رحالت��ك 

البحرية؟
انا ال اذهب بأي رحلة صيد اال 
ومعي اصدقائي عبدالعزيز النجادة 
وهادي اخلالدي وال استغني عنهم 

بأي رحلة صيد كانت.
متى آخر رحلة صيد لك؟

آخر رحلة صيد كانت لي يوم 
االربعاء املاضـــي وكنت ذاهبا انا 
وصديقي هـــادي اخلالدي وابنه 
ثنيان الى احملادق الشمالية وحتديدا 

معينة فهنـــاك من يفضل احلداق 
في وقت الليل وآخرون يفضلون 
احلداق في وقت النهار وبالنسبة 
لي فأنا افضل حداق الليل والنهار 
وخالل فصل الصيف افضل الليل 
اكثر من النهار وذلك بســـبب ان 
اجلو في فصل الصيف يكون حارا 
جدا والرطوبة عالية وخالل فصل 
الشتاء افضل وقت النهار بسبب 
ان اجلو يكـــون جميال والطقس 

وال اروع.
للح��داق  تخ��رج  م��رة  ك��م 

باألسبوع؟
أوال الطلعـــة تعتمد بالدرجة 
األولـــى على حالة اجلـــو واطلع 

متى بدأت هواية احلداق؟ 
بدأت هواية احلـــداق عندي 
ســـنة 2000 عندمـــا كنت ارافق 
الســـويل  صديقـــي عبدالعزيز 
البحرية  النجادة خالل رحالته 
الى احملادق الشـــمالية وحتديدا 
الدوحة، وبعدها رافقت  منطقة 
االصدقاء وبدأت التعلم من نفسي 
وضع الييم وحسبة املاياه وأشياء 
اخرى وكنا نذهب انا واالصدقاء 
الى احملادق اجلنوبية وكان اغلب 
صيدنا شعري وسبيطي واكثر 
شيء البواليل وحتديدا بالزور.

ما افضل اوقات صيد س��مكة 
والش��عم  والبال��ول  الس��بيطي 

والنقرور؟
بالنســـبة للبالـــول فصيده 
ال يكون بالنســـبة لي اال صيفا 
وحتديـــدا من شـــهر مايو حتى 
يوليو والييمة الزم تكون مييامه 
وبالنسبة للسبيطي فصيده يكون 
من شهر ابريل حتى مايو والييمة 
تكـــون زورية حيـــة )محاياة( 
وافضل اماكن تواجده بالنسبة لي 
هي ام النمل والرشدان وبالنسبة 
للشعم فأفضل اماكن تواجده على 
مدار الســـنة هي الدفان وصيده 
يكون من شـــهر سبتمبر لغاية 
مارس وبالنسبة للنقرور فأفضل 
وقت لصيده بالنسبة لي هو وقت 
البوارح واحجامه تكون خيالية 
بهذا الوقت وافضل اماكن تواجده 
يكون بالدفان وعند بداية مداخل 

الصبية.
ما نوع الييم الذي تس��تخدمه 

خالل رحالتك البحرية؟
اوال احب ان اقول ان نوع الييم 
يعتمد بالدرجة االولى على املكان 
اليه وعلى  الذهـــاب  الذي تريد 
السمكة التي ترغب في اصطيادها 
وانا استخدم ييم الربيان واملصير 
)اململح( وخصوصا اآلن في هذا 
الوقت فالشعم ال يقاوم املصير 
)اململح( واســـتخدامي للمصير 
)اململح( لم يأت مـــن فراغ فقد 
جربت هذه الطريقة اكثر من مرة 
وكان الصيد وال اروع وخصوصا 
انـــك اذا ملحت املصيـــر يتمدد 
ويصبح مثل املطاط وال تستطيع 

االسماك الصغيرة ان تأكله.
ه��ل تفض��ل ح��داق اللي��ل ام 

النهار؟
شوف حداق الليل والنهار لكل 
واحد فيهما حسبة معينة وسمكة 

س��الم فه��د املطي��ري حداق 
البحر  يصع��ب علي��ه مفارق��ة 
والصيد وقد أبحرت معه صفحة 
»بحري« هذا األس��بوع لتتعرف 
عل��ى بداياته البحري��ة وأفضل 
وافض��ل  اآلن  الصي��د  اماك��ن 
احملادق لديه والس��مكة املفضلة 
لديه وافضل اوقات صيد سمكة 
والنقرور  والبال��ول  الس��بيطي 
ون��وع اليي��م الذي يس��تخدمه 
خ��الل رحالته البحري��ة، وامور 
اخرى حدثنا عنه��ا املطيري في 

هذا اللقاء:

هذا الهامور اللي يبرد القلب

هذا النقرور واال بالشصديقه هادي مع السبيطي الطيب

يا سالم.. يا سالم على الشعم توني صايد السبيطي اشرايكم؟ سالم مع سبيطي األسياف

تقع جزيرة عوهة الى اجلنوب الشرقي من 
جزيرة فيلكا وتبعد عنها نحو 4 كيلومترات 
وبينهما ممر مائي يسمى خور عوهة عرضه 
يصل الى 2 كيلومتر ويبلغ طول اجلزيرة 
800 متر وعرضها 540 مترا وهي من أفضل 
األماكن الكويتية لصيد السمك ويتكاثر بها 
سمك الهامور وهي غير مأهولة بالسكان.

جزيرة عوهة


