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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(
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»ميـدار«
نرجو من احلداقة احلذر هذه 

األيام من تقلبات اجلو.

سمكة الدبسة
توجد بكثرة في بحر عمان 

واإلمارات

تتواجد سمكة الدبسة في املياه القليلة 
العمق والعميقــــة وكمياتها قليلة في 
بحر الكويت وتوجــــد بكثرة في بحر 
عمان واإلمارات، لون اجلســــم رمادي 
داكن واجلسم مغزلي، ويصل طولها من 
40 الى 50ســــم كما توجد عدة قرنيات 
جلدية على قصبة الذيل وعلى جانبي 
اجلسم من 5-6 خطوط عرضية داكنة 

مائلة للسواد.

سمكة الدبسة

تختلف أحجام الشوعي فمنها ما هو بحجم القارب 
الصغير ويستخدم لصيد السمك قرب السواحل، 
ومنها ما يقارب حجمه حجم السنبوك وكثيرا ما 
يحول الشوعي إلى ســــنبوك اذا كان كبيرا، وهي 
سفن تسير بواسطة االشرعة واملجاديف كما انها 
تتميــــز مبؤخرتها غير املدببــــة وغالبا ما تزينها 

النقوش اجلميلة.

سفن الكويت القديمة الـ »شوعي«

صديقه سيد ماجد مع البالوليا عيني على الشعوم السنعة

عبداهلل رجب مع أحلى صيد وفي االطار احلداق الصغير مع الشعوم الطيبة

شعم الليل غير شكل

اصطدت ما يقارب الـ 120 سمكة من النويبي والشعم

رجب: صيد الشعم 
بأول ثالثة أيام حمل 

والييمة حواصل الدجاج

امليد واخلثاق.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

اكبر كمية صيد كانت لي قبل حوالي 15 يوما وكنت 
ذاهبا انا واألصدقاء الى احملادق الشمالية واصطدنا 
يومها ما يقارب 80 نويبية و40 شعما وكانت الرحلة 

جميلة وممتعة والصيد طبعا ما يحتاج.
ما أفضل أوقات صيد سمكة السبيطي والشعم؟

ان افضل وقت حق صيد سمكة السبيطي يكون 
عند الفجـــر او قرب املغرب على ماية جاره وقوية 
)حمل( وبالنسبة حق الشعم فأفضل وقت حق صيده 
تكون عند رشـــة املايـــة واول 3 ايام حمل والييمة 
تكـــون ربيانه او حواصل الدجاج وبعدها شـــوف 

شلون الصيد.
كم مرة تخرج للحداق باالسبوع؟

اوال الطلعة تعتمد بالدرجـــة األولى على حالة 
اجلو والظروف التي قد تصادف اي شـــخص وانا 

اطلع تقريبا بني 3 الى 5 طلعات باالسبوع.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

هذا شيء أكيد والتنقيع يجب ان يكون قبل وبعد 
كل طلعة صيد ومباء دافـــئ وعذب وغير ذلك فإن 
التنقيع يطيل من عمر اخليط ويعطيه ليونة دائمة 
وايضا يجب ان يتم التشييك على اخليط بني فترة 
وأخرى للتأكد من ســـالمة اخليط وانه ال يوجد اي 
تزلق باخليط وان وجد تزلق يجب ان يتم قص ما 

بني متر الى مترين منه.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم، لقد حدقت بدولة تايلند وهناك الصيد عجيب 
مبعنى الكلمة وحتى أسماكهم شبيهة بأسماكنا بعض 
الشيء، فعندك القطو شبيه بالهامور عندنا وايضا 
البيـــاح عندهم بأحجام خيالية وهائلة فســـبحان 

اهلل.
دعوة حتب ان توجهها، وإلى من؟

أحب أن أوجه دعوتي الى إخواني احلداقة وأرجو 
منهم احملافظة على بحرنا الغالي وعدم رمي العلب 
الفارغة واألكياس به وأرجـــو منهم االهتمام بعدة 
السالمة واإلسعافات األولية كاملة دون نقصان وفي 

اخلتام أدعو للجميع بالصحة والصيد الطيب.

في الســـابق كنت أمتلك طـــرادا بحجم 16 قدما 
الروضان وعليه ماكينة واحـــدة بقوة 75 حصانا 
أما اآلن فأمتلك طرادا بحجم 20 قدما وعليه ماكينة 

واحدة بقوة 200 حصان.
مللا نللوع الييم الللذي تسللتخدمه خللالل رحالتك 

البحرية؟
نـــوع الييم يعتمد بالدرجـــة األولى على املكان 
والسمكة التي ترغب باصطيادها وغير ذلك، فهناك 
أشخاص يقومون بتصنيع ييم خاص بهم وبخلطات 
ســـرية من العجني والبيض وبعض البهارات، وأنا 
دائما ما اســـتخدم ييم الربيان السعودي وصالخه 

صيد كانت.
هل تفضل حداق الليل ام النهار؟

شوف حداق الليل او النهار لكل منهما حسبة معينة 
وسمكة معينة وهناك من يفضل حداق الليل اكثر من 
النهار والعكس صحيح ولكن يبقى اهم شيء وهو: 
ما السمكة التي تبحث عنها؟ هل هي سمكة ليل ام 
نهار؟ هذا هو اجلوهر، وغير ذلك ال يهم، اما بالنسبة 
لي فأنا أفضل دائما وقت النهار وحتديدا الفجر ألن 
اجلو يكون روعة واألسماك تبدأ الرعي والبحث على 

أماكن جديدة واألمان طبعا يكون أكثر.
ما حجم طرادك؟

عبداهلل حسن رجب، حداق يصعب عليه مفارقة 
البحر والصيد، وقد ابحرت معه صفحة »بحري« هذا 
االسبوع لنتعرف على بداياته البحرية وعلى افضل 
احملادق لديه والســـمكة املفضلة لديه واجلزر التي 
يفضلها واكبـــر كمية صيد كانت له وافضل اوقات 
صيد سمكة السبيطي والشعم وامور اخرى حدثنا 

عنها رجب في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق ليس بالبعيد امنا قبل حوالي 
اربعة اعوام وكنت ارافق االصدقاء خالل رحالتهم 
البحرية الى احملادق الشـــمالية وحتديدا احليشان 
والدعية، وخالل هذه الرحالت بدأت اتعلم شـــيئا 
فشيئا طرق الصيد وحســـبة املاياه ووضع الييم 

واالمور البحرية االخرى.
ما أفضل احملادق لديك؟

انا لن اقول كما يقول اآلخرون ان محادقنا كثيرة 
وبحرنا فيه من اخلير الشيء الكثير فقط، سأقول 
ان بحرنا ومحادقنا تعاني من التلوث وهذا التلوث 
الذي تســـببت به املصانع وبعض احلداقة لالسف 
اثروا تأثيرا كبيرا على قلة االسماك وقلة احملادق، 
عموما افضل احملادق لدي هي الدفان ومداخل الصبية 

وعوهة.
ما اجلزر التي تفضلها؟

هناك بصراحة عدة جزر منها ما يصلح للحداق 
والســـباحة ومنها ما يصلح للكشة والغوص لكن 

افضل اجلزر عندي هي جزيرتا فيلكا وبوبيان.
ما السمكة املفضلة لديك؟

كما ذكرت في السابق فإن بحرنا يعاني من التلوث 
الذي انهك البحر وانهك احلداق بشكل عام، هذا من 
جهة، ومن جهة اخرى فإن االسماك متنوعة وتفضيل 
نوع معني من االسماك يختلف من شخص الى آخر 
وعلى حسب الشخص نفسه ماذا يفضل، وانا افضل 

دائما ولالبد سمكتي السبيطي والشعم.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انا ال اذهب بأي رحلة صيد اال ومعي اخي يوسف 
ونسيبي جابر الوزان وصديقي سيد ماجد ويعقوب 
احملميد وال اســـتغني عن هذه املجموعة بأي رحلة 


