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»ميـدار«
 ما بغينا انخلص من تلوث 

محطة مشرف وهم رجعلنا 
مرة ثانية فشنو احلل؟!

سمكة المصّور 
)هو صغار 

أسماك النويبي(

املصّور هو سمـــك النويبي الصغير 
جـــدا الذي ال يصلــــــح لألكل ويكون 
اجلســـم نحيفا ممــــــدودا ال يتجاوز 
سمكه سمك اصبع االبهـــام وان زادت 
سماكته قليال يقال له مصـــور واجلمع 
مصــاصير والكلمة اخذت من مصـــر 
الشــــــيء اي سحب مصرانه وأبقيت 

أحشـــاؤه.

سمكة املصوّر

الســـنبوك سفينة من الســـفن الشائعة في 
اخلليج مقدمتها زاوية حادة ومؤخرتها شـــبه 
مربعة ويستخدم النوع املتوسط منها في اخلليج 
للغوص وتختلف احجام هذه الســـفينة حسب 
احلاجة ويصنع محليا ويســـتخدم في اســـفار 
الغوص وصيد السمك ويبلغ طوله حوالي 60 

قدما وتتراوح حمولته بني 25 و60 طنا.

سفن الكويتية القديمة »السنبوك«

شقيق  مشعل مع سكن الفنطاس

تشخيط الچنعد بالفنطاس غير

جذاعي وعندق يا سالم

اشرايكم بهالسكن الطيب ؟

صيد اال ومعي الوالد اهلل يحفظه، وعمي فالح وأخي 
عادل وأبناء عمي مشـــعل وثامر وعزيز اخلرينج 
وصديق محمد العنزي ومبارك العميري وال استغني 

عنهم بأي رحلة بحرية.
كم مرة تخرج للحداقة باالسبوع؟

الطلعـــة تعتمـــد بالدرجة األولـــى على حالة 
اجلو والظروف التي قد تصادف أي شخص وأنا 
اطلـــع تقريبا ما بني  ثـــالث إلى أربع طلعات 

باالسبوع.
ه��ل لديك طريقة صيد غي��ر الطريقة 

التقليدية؟
نعم عندي طريقة ممتعة وجميلة 
وأكثر الناس الذين ميارسون هذه الهواية 
يفضلونها في أوقات معينة من السنة، 

وبأماكن معينة وهذه الطريقة هي 
لتشخيط  ا

سنة وكنت ذاهبا انا ومجموعتي الى اقواع قاروه 
وجلسنا هناك وملدة يوم كامل ورجعنا وهلل احلمد 
بصيد طيب وقد ترسنا 4 ثالجات من احلجم الكبير 
من الصيد وكان أغلب صيدنا من أسماك النويبي 

والعندق والشعري والبالول والقطو والنهاش.
م��ا نوع اليي��م الذي تس��تخدمه خ��الل رحالتك 

البحرية؟
نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى على املكان 

ونوع السمكة التي ترغب في اصطيادها 
وانا دائما استخدم ييم الربيان واخلثاق 
وامليد والشريب واملصير وال أستغني 

عن هذه األنواع بأي رحلة صيد.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟
انا ال أذهب بأي رحلة 

ويســـتخدم فيها ييم صناعـــي )املجرور( بألوان 
وأحجام وأشكال مختلفة.

حدثنا عن التشخيط؟
طبعا التشـــخيط هواية من الهوايات البحرية 
اجلميلة واملعروفة لدى كثير من الناس وعشاق 
الصيد وأكثر استخدام هذه الهواية يكون باحملادق 
اجلنوبية طبعا لهذه الطريقة حسبة معينة ومكان 
ولون املجرور والســـرعة وحسبة الغرز من أهم 
األمور التي يجب ان تكون باحلسبان لكي يصطاد 
الواحد الســـمكة التي يريدها وال يأتي ذلك اال عن 

طريق اخلبرة واملمارسة.
ما أفضل أماكن التشخيط؟

كما ذكرت في السابق ان أفضل أماكن التشخيط 
تكون عادة باحملادق اجلنوبية وتبدأ من أســـياف 

الفنطاس حتى جزيرة قاروه.
ما نوع األسماك التي تصطادها بالتشخيط؟

التشخيط له عجائبه ومفاجآته بالصيد، 
ولكن أغلب األسماك التي تصطاد بهذه الطريقة 
هي القباب واخلبـــاط واجلنعد والبالول 
والهامور والدويلمي والسكن والسبيطي 

والشعري وأنواع أخرى كثيرة.
م��ا أفض��ل أوق��ات التش��خيط الليل أم 

النهار؟
انا في رأيي التشخيط دائما يكون في 
النهار، خصوصا انك البد ان تكون ماشي 
في الطراد طبعا فـــي الليل يفتقد 
البدر وهذا شـــيء خطير بالليل، 
والنهار هو األنسب واألفضل على 
األقل يستطيع الواحد ان يرى 
أمامه ويبدأ التشخيط من 

الفجر حتى الظهر.
م��ا الس��رعة املطلوبة 

للتشخيط؟
الســـرعة تختلف  شوف 
من شخص الى آخر على 
حسب السمكة التي تريد 
اصطيادها فمثال البالول 
والسبيطي تكون السرعة 
من 4.5 إلى 5 أميال واجلنعد 
والدويلمي والسكن من 6.5 إلى 
7.5 أميال وهناك نقطة أحب ان 
اذكرها وهي ان السرعة ليست 
بتلك األهميـــة، فأحيانا يكون 
الشخص ماشي بسرعة معينة 
لصيد اجلنعد واملجرور حق جنعد 
ولكن الذي يضرب على املجرور هو 

شعري أو سبيطي أو بالول.
دعوة حتب ان توجهها الى من؟

احب ان أوجه دعوتي الى اخواني 
احلداقة وأرجو منهم احملافظة على 
بحرنا وعدم رمي العلب واألكياس 
الفارغة به، كما ادعوهم الى االهتمام 
بعدة السالمة واالسعافات األولية كاملة 
دون نقصان. وفي اخلتام أدعو للجميع بالصيد 

الوفير.

عبداهلل اخلرينج حـــداق يصعب عليه مفارقة 
البحر والصيد وقد أبحرت معه صفحة بحري هذا 
األسبوع لنتعرف على بداياته البحرية وأفضل أوقات 
الصيد واحملادق املفضلة لديه والسمكة التي يرغبها 
وأفضل أماكن صيد سمكة البالول والسبيطي وأفضل 
أماكن التشخيط والسرعة املطلوبة للتشخيط وأمور 

اخرى حدثنا عنها اخلرينج في هذا اللقاء:
متى بديت هواية احلداقة؟

بديت هواية احلداقة منـــذ الصغر عندما كنت 
ارافق والدي خالل رحالتـــه البحرية الى احملادق 
اجلنوبية وحتديدا أســـياف الفنطاس وأبوحليفة 
وبعدها تطـــورت معي هذه الهواية وعندما كبرت 
اشتريت طرادا بحجم 12 قدما أملنيوم وقد سمح لي 
الوالـــد بالذهاب به والصيد ولكن لألماكن القريبة 

وقد علمني الوالد اهلل يحفظه كل شيء يخص 
البحر والصيد من حسبة املاياه والترديع وما 

هي الركة املناســـبة للحداق وأفضل أماكن 
احلداق وأمور اخرى كثيرة.

ما أفضل أوقات الصيد لديك؟
أفضل األوقات لدّي تكون على حســـب 
املوسم والسمكة التي أبحث عنها وأرغب 
في اصطيادها وتبدأ من شهر اكتوبر حتى 

شهر يناير.
ما احملادق املفضلة لديك؟

بصراحة محادقنا صارت لك عليها 
التلوث وبعض احلداقة اهلل  بسبب 

القراقير  يهديهم وطبعا أصحاب 
واملشابك والعديد )شباك الصيد( 
ما يقصرون فقد قلت السمكة 
وقل الصيد بأكثر احملادق وذلك 
بسبب ما ذكرت ولكن افضلها 

عنـــدي هي احملـــادق اجلنوبية 
مثل اقواع قـــاروه وعارض كّبر 

والطبعانة والفنطاس.
ما السمكة املفضلة لديك؟

أفضل نوع من األسماك لدّي 
هما نوعان وال استغني عنهما 

»البالول والسبيطي«.
م��ا أفض��ل أماك��ن صيد 

سمكة البالول والسبيطي؟
بالنسبة للبالول فأفضل 

مكان لصيـــده هو عارض كّبر 
واقواع قاروه وعندك الطبعانه 
تصيد فيها بواليل ولكن الطاغي 

هناك هو الهوامير وبالنسبة حق 
السبيطي فأفضل مكان لصيده هو 

الزور وبكثرة والفنطاس.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت امتلك طرادا بحجم 
12 قدما أملنيوم وعليه ماكينة واحدة 
بقوة 15 حصانا حق األماكن القريبة، أما 
اآلن فأمتلك طرادا بحجم 30 قدما وعليه 

ماكينتان بقوة 225 لكل واحدة.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

أكبر كمية صيد كانـــت لي اذكر قبل نحو 

الخرينج: أفضل أماكن التشخيط من »أسياف الفنطاس« إلى »قاروه«
بداياتي كانت في المحادق الجنوبية

الخرينج مع أحلى 
هوامير المحادق 

الجنوبية


