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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
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8/11 ـ 8/23الكليبني
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»ميـدار«
يا حداقة تأكدوا

من الطراريد
قبل الدخول للبحر

سمكة الساعة
)تعيش بين الصخور 
والشعاب المرجانية(

اجلســـم أحمر مائل لالصفرار، ميتد 
على كل من جانبي اجلســـم خط أسود 
من أكثر من نوع ونادرة الوجود، تعيش 
بني الصخور والشعاب املرجانية وهي 
غير مشـــهورة عند معظـــم أهل البحر 
والبعض يطلق عليها نيسرأو من فصيلة 
النيسر وتوجد بالقرب من قاعدة الزعنفة 
الشرجية وقاعدة الزعنفة الظهرية عدة 

خطوط أفقية رفيعة.

سمكة الساعة

البتيـــل أو بتيل من الســـفن اخلليجية القدمية، 
وقد انقرض هذا النوع من الســـفن تقريبا منذ عام 
1940، والبتيل سفينة متوسطة احلجم ذات شراعني 
وحمولتها في الســـفر تتراوح مـــا بني 15 و60 طنا 
وتستعمل في رحالت الغوص على اللؤلؤ وتتسع 
لنحو ثمانني شخصا )بحارا( ومتتاز بشكلها الغريب 

الذي يشبه سفن الفينيقيني والفراعنة.

سفن الكويت القديمة »البتيل«

النوخذة الوالد مع السبيطي

بصراحة خوش صيد سبيطي

يا سالم.. يا سالم على الهامور

علي التركي مع النقرور العجيب

ورجعنا بصيد طيب وكانت احلصيلة 47 سبيطية.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

أنا ال أذهب فــــي أي رحلة صيد إال ومعي النوخذة 
العود الوالد اهلل يحفظه واصدقائي سيد ماجد وخالد 
العمر وعبــــداهلل بندر وال اســــتغنى عنهم بأي رحلة 

صيد كانت.
ما طريقة الصيد بالركة والعالقة ومتى تس��تخدم كل 

منهما؟
طريقة الصيد بالعالقة تكــــون حق صيد النويبي 
وتكون عادة بشهر ابريل لغاية يوليو مبنطقة الدوحة 
اما طريقة الصيد بالركة فتكون حق صيد الســــبيطي 

والشعم من شهر يناير لغاية ابريل بالدوحة.
م��ع دخ��ول موس��م الصيف مب��اذا تنص��ح اخوانك 

احلداقة؟
أوال أحــــب أن انصح كل حــــداق وصاحب طراد ان 
يتبع دائما قواعد الســــالمة وان يهتم حتديدا بطفاية 
احلريق واالســــعافات األولية وغير ذلك يجب ان يتم 
عمل صيانة دورية للطراد واملكائن قبل كل طلعة صيد 
وبعد كل طلعــــة وايضا يجب احلذر من قلصة الطراد 
بالشــــارع وكثير من االشخاص يستهينون بهذا األمر 
والبعض ال يكون حريصا على تثبيت القلص بالطراد 
يعني اهم شــــيء عنده أنه يصل إلى املســــنة بسرعة 
حتــــى لو كلفه ذلك حياته أو حياة اآلخرين وكثيرا ما 
ســــمعنا عن حوادث وقعت بسبب ان الطراد فلت من 
القلص محدثا بذلك خسائر لصاحب الطراد واصحاب 

السيارات األخرى.
كيف تعرف ان هذا املكان يوجد به صيد عن آخر؟

هذا الشــــيء ال يستطيع احد ان يحدده اال من واقع 
اخلبرة واملمارسة وغير ذلك فإن الرزق على اهلل باألول 
واآلخر وهذا الشيء يبيله حسبة وخبرة كافية وممارسة 
ويجب معرفة مواسم السمك في اي مكان ويجب معرفة 

االقواع متى تتواجد االسماك فيها ومتى تتركها.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

تنقيع اخليوط هذا شيء مهم وكثير من الناس يهمل 
هذا األمر والتنقيع يجب ان يكون قبل وبعد كل طلعة 
صيد ومباء عذب ودافئ وغير ذلك وهذا شيء مهم انه 
يجب التشييك على اخليط إذا ما كان فيه بعض التزلق 
فالزم اذا الحظ أي شخص ان اخليط فيه بعض الزلوق 
ان يقصي من اخليط مــــا يقارب املتر إلى املترين ألنه 
إذا ضربت سمكة على اخليط وكان فيه تزلق ممكن ان 
ينقص اخليط وتروح من الواحد صيدة طيبة ويجلس 

الواحد يتحسر على الذي فات.
كم مرة تخرج للحداق باألسبوع؟

أوال الطلعة تعتمد بالدرجة األولى على حالة اجلو 
والظروف التي قد تصادف اي شخص وانا اطلع ما بني 

ثالث إلى أربع طلعات باالسبوع تقريبا.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أوال أحب أن أوجه شكري اخلاص إلى جريدة »األنباء« 
على تخصيصها صفحة اسبوعية تعنى بالبحر والصيد 
والسباحة كما اوجه دعوتي الى اخواني احلداقة وارجو 
منهم االهتمام بعدة السالمة واالسعافات األولية كاملة 
دون نقصان، كما اوجه دعوتي إلى املسؤولني عن انشاء 
املســــنات ونرجوا منهم ايجاد حل سريع ملشكلة قلة 
املســــنات التي اصبحت هاجس كل صاحب طراد وفي 

اخلتام ادعو للجميع بالصيد والسالمة.

علي التركي حداق تصعب عليه مفارقة البحر والصيد 
وقد أبحرت معه صفحة »بحري« هذا األسبوع لتتعرف 
على بداياته البحرية وأفضل احملادق لديه والســــمكة 
التي يفضلها وأفضل وقت لصيد سمكة الهامور ونوع 
الييم الذي يســــتخدمه خالل رحالتــــه البحرية وأكبر 
كميــــة صيد كانت له وأمور أخرى حدثنا عنها التركي 

في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق منذ الصغر عندما كان عمري 16 
عاما مع الوالد وكنت أرافق الوالد، اهلل يحفظه، خالل 
ذهابه الى األقواع الشمالية مثل أقواع 9090 و6060 وكان 
أغلب صيدنا هوامير وبواليل، طبعا الوالد علمني كل 
شيء من ترديع وحسبة املاياه وطريقة املوادع وأمورا 

بحرية أخرى كثيرة.
ما السمكة املفضلة لديك؟

بصراحة بحرنا صار لك عليه واألســــماك أصبحت 
شحيحة في أغلب احملادق ولكن مع كل هذا فإن بحرنا 
خيره سابق ودائما يعطينا ونحن نأخذ منه ولكنه يريد 
منا احملافظة عليــــه قليال، خصوصا أصحاب القراقير 
واملشابك والعديد )شباك الصيد( عموما انا افضل دائما 

سمكة واحدة وهي الهامور.
ما أفضل احملادق لديك؟

احملادق كثيرة ومتنوعة واحملادق الشمالية ال يعلى 
عليها وايضا هناك احملادق اجلنوبية صاحبة التنوع 
في األسماك وأفضل احملادق عندي هي األقواع الشمالية 

مثل 9090 و6060 و25.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

حداق الليل أو النهار لكل واحد فيهما حسبة معينة 
وســــمكة معينة ولكن انا دائما ما أفضل حداق النهار 
وذلك لعدة أسباب منها ان األمان يكون اكثر والسمكة 

تكون حاضرة وترعى والصيد طبعا وال أروع.
وصحيح ان الصيد في وقت النهار يكون متعبا بعض 
الشيء خصوصا في فصل الصيف ولكن نبرة اخليط 

وضربة السمكة تنسيك احلر والرطوبة والتعب.
أفضل وقت لصيد الهامور؟

كثير من األشــــخاص يعتقد ان الهامور ال يصاد إال 
في شهر معني وعند موسم معني وطبعا هذا الكالم غير 
صحيح وأفضل وقت لصيد الهامور هو عند وقفة املايه 

وبأي وقت من العام.
ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البحرية؟

نــــوع الييم يعتمد بالدرجة األولى على املكان الذي 
تقصده والسمكة التي ترغب في اصطيادها، وانا دائما ما 

استخدم خالل رحالتي البحرية ييم امليد والروبيان.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت امتلك طرادا بحجم 27 قدما وعليه 
ماكينتان بقوة 200 لكل واحدة، أما اآلن فأمتلك طرادا بحجم 

33 قدما وعليه ماكينتان بقوة 250 لكل واحدة.
ما حجم خيوطك؟

حجم اخليط يعتمد ايضا على املكان الذي تقصده 
وعلى الســــمكة التي ترغبها وهناك مثل يقول »قولي 
شنو خيطك اقولك شنو سمچتك« وانا استخدم خيوطا 

بحجم 70-40.
أكبر كمية صيد كانت لك؟

أكبر كمية صيد كانت لي قبل نحو 5 سنوات وكنت 
ذاهبا انا والوالد، اهلل يحفظه، الى الدوحة وقد توفقنا 

التركي: أفضل وقت لصيد الهوامير عند وقفة المايه وبأي وقت من العام
صيد األقواع الشمالية أغلبه هوامير وبواليل


