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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(
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8/11 ـ 8/23الكليبني

»المواسم«

الحمل والفساد بأيام 
الشهر الهجري

»الفساد«

»الحمل«

56789

1011202122

2324252627

123412

1314151617

1819282930

»باقة ورد«
الى كل املدارس واملعاهد

 التي تشارك 
في تنظيف الشواطئ.

سمكة العومة
)عومة ماكولة ومذمومة(

اجلســـم مســـتطيل ومضغوط من 
اجلانبني، لون الظهر اخضر مائل للزرقة، 
والبطن من اجلانبني لونه فضي له ملعة، 
توجد على اجلانبـــني خطوط صفراء، 
أحيانا يصل طول اجلســـم الى 21 سم 
ويتواجد هذا النوع من االســـماك على 
مدار العام تقريبـــا وبكميات كبيرة في 
عرض البحر وامليـــاه العميقة ويصلح 
للتعليب ويعرف باسم الساردين وقيل 
في هذا النوع من السمك املثل املعروف 

»عومة ماكولة ومذمومة«.

سمكة العومة

الكوتيه هي سفينة قدمية مرتفعة من اخللف حتتوي الكبيرة 
منها على عدة غرف وهي هندية األصل منها متوســـط وكبير، 
واملتوسطة كانت تنقل بها البضائع والتمور من ميناء البصرة 
الى الكويت، اما الكبيرة فتســـتعمل لألسفار الى موانئ اخلليج 
العربي والهند ويطلق على الكوتيه بالهند اسم »دنكيه« وذلك 
بسبب انها تصنع هناك وجتلب الى اخلليج العربي حيث جترى 

عليها بعض التعديالت لتكون مالئمة لالستعمال باملنطقة.

سفن الكويت القديمة »الكوتيه أو دنكيه«

أول الغيث فسكر

احلربان مع العندق

صالح مع الهامور الطيبمحمد مع فسكر احملادق اجلنوبية

هذا الصيد يا سالم عليك

البحرية؟
نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى على السمكة 
التي ترغـــب فيها وعلى املكان الذي تنوي الصيد 
فيه، وأنا دائما ما أستخدم خالل رحالتي البحرية 
ييم الربيان واخلثاق وامليد البرابيج وال أستغني 

عن هذه األنواع بأي رحلة صيد كانت.
ما السمكة املفضلة لديك؟

األســـماك كثيرة وخاصة فـــي اجلنوب حيث 
يحتوي على أكثر األنواع من األسماك وغير ذلك 
فإن تفضيل نوع معني من األســـماك يختلف من 
شخص الى آخر وأنا دائما ما أفضل سمك الهامور 

والفسكر والبالول.
ما أفضل األوقات لصيد س��مك الهامور والفسكر 

والبالول؟
بالنسبة للهامور فأفضل وقت لصيده يكون عند 
الفجر لغاية املغرب، أما بالنسبة للفسكر فأفضل 
وقت لصيده يكون في الفساد عند حزة الغروب، 
أما بالنســـبة للبالول فأفضل وقت لصيده يكون 

في أي وقت من اليوم.
ما أفضل أماكن تواجد س��مكة الهامور والفس��كر 

والبالول؟
بالنسبة للهامور فأفضل أماكن تواجده تكون 
عند الزور وخور اخليران، وأما بالنسبة للفسكر 
ه ودوحة  فأفضل أماكن تواجده تكون عند قطعة بنيَّ
الزرق، اما بالنسبة للبالول فأفضل مكان لتواجده 

ه أيضا. يكون عند قطعة بنيَّ
ما حجم اخليوط التي تس��تخدمها خالل رحالتك 

البحرية؟
هذا الشـــيء ايضـــا يعتمد على املـــكان الذي 

تنوي الذهاب اليه وعلى نوع السمكة التي ترغب 
باصطيادها، وأنا كونـــي دائما أحدق في احملادق 
اجلنوبية وأسماكها حتتاج الى خيوط أقوى فلهذا 

جتدني أستخدم خيوطا بحجم 50 و120.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

اكبر كمية صيد كانت قبل نحو 6 سنوات وكنت 
ذاهبا انا واألصدقاء الى احملادق اجلنوبية وكانت 
طريقتنـــا بالصيد تعتمد على »الســـماري« وهلل 
احلمد وفقنا ورجعنا بصيد طيب وكانت احلصيلة 
250 ســـمكة متنوعة بني شعرى وبواليل وفسكر 

وعندق.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انا ال اذهب في أي رحلة بحرية اال ومعي اخي 
محمد ونسيبي حسن عبدالسيد وناصر عبدالسيد 
واصدقائي سيد ماجد وخالد احلوطي وال استغني 

عن هذه املجموعة في أي رحلة صيد.
ما حجم طرادك؟

في الســـابق كنت امتلك طـــرادا بحجم 19 قدما 
وعليه ماكينة واحدة بقـــوة 140 حصانا اما اآلن 
فأمتلك طرادا بحجم 21 قدما وعليه ماكينتان بقوة 

85 حصانا لكل واحدة.
كم مرة تخرج للحداق في األسبوع؟

أوال احب ان اقـــول ان الطلعة تعتمد بالدرجة 
األولى على حالة اجلو وعلى من يرافقك وخصوصا 
اذا كان عندك اصدقاء »شقردية« فأطلع بني طلعتني 

الى اربع طلعات باالسبوع.
ما اول صيد كان لك؟

اول صيد كان لي عندما كنت في السابعة وكان 
الوالد ماخذني معه الى االسياف اجلنوبية ويومها 

اعطاني خيطا ووضع لي الييم واصطدت حاسوما 
وشـــعما ومن الفرحة لم أصدق نفسي وكان ذلك 

اليوم بالنسبة لي يوما تاريخيا.
ما أفضل احملادق لديك في الشتاء والصيف؟

أنا حداق جنوب كما ذكرت في الســـابق سواء 
كنت في الشتاء او الصيف ولكن األماكن عندي بهذه 
األوقات من السنة تختلف فخالل فصل الشتاء افضل 
احملادق التي صوب حد »حمارة« واما خالل فصل 

الصيف فأفضل محادق الزور وقطعة بنية.
أكثر مرة قضيت وقتا وأنت في البحر؟

اذكر في احدى املرات كنت ذاهبا انا واالصدقاء 
الى احملادق اجلنوبيـــة وحتديدا منطقة اخليران 
وجلسنا هناك قرابة اليوم ولم يرجعنا اهلل خائبني 

ورجعنا بصيد على كيف كيفك.
متى تتوقف عن احلداق؟

اتوقف عن احلـــداق.. ماذا تقول؟ أنا ال اتوقف 
عن احلداق ابـــدا، مادمت حيـــا فالبحر هو بيتي 
الثاني وروحي الثانية التي تسكن جسدي ولكن 
احيانا تخف طلعاتي قليال وذلك بسبب املرض او 

الظروف اخلاصة.
دعوة حتب ان توجهها.. وإلى من؟

أوال احـــب ان اشـــكر جريدة »األنبـــاء« على 
تخصيصها صفحة اسبوعية تعتني بالبحر والصيد 
وامور احلداق كما اوجه دعوتي الى اخواني احلداقة 
وارجو منهم االهتمام بطفاية احلريق واالسعافات 
األولية كاملة وعدة السالمة وارجو منهم احملافظة 
على بحرنا الغالي فقد تعب بحرنا من األوساخ التي 
ترمى به ومن التلوث فحافظوا عليه وفي اخلتام 

ادعو للجميع بالصيد والسالمة.

ص�اح حمود احلربان حداق يصعب علي�ه مفارقة الصيد 
والبحر وقد أبحرت معه صفحة »بحري« هذا األس�بوع لنتعرف 
على بداياته البحرية وأفضل احملادق لديه ونوع الييم الذي 
يس�تخدمه خال رحاته البحرية، والس�مكة املفضلة لديه 
وأفضل أماكن تواجد سمكة الهامور والبالول والفسكر وأفضل 
احملادق لديه بالش�تاء والصيف، وأمور أخ�رى حدثنا عنها 

احلربان في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق منذ الصغر عندما كان عمري 
10 سنوات تقريبا وكنت أرافق والدي خالل رحالته 
البحرية إلى احملادق اجلنوبية وأتعلم منه ويعلمني 
كل شـــيء يخص البحر والصيد من ترديع وحسبة 
املاياه وأمور أخرى بحرية كثيرة وكانت اغلب طلعاتنا 
في تلك الفترة الى الزور وخور اخليران وصوب حد 
حمارة وعندما كبرت قليال اشترى لي والدي طرادا 
بحجم 14 قدما وأصبحت بعدها أدخل البحر واصطاد 

وحدي أو معه ولكن عند األماكن القريبة.
ما أفضل احملادق لديك اآلن؟

احملادق ما شاء اهلل كثيرة ومتنوعة وخاصة في 
اجلنوب حتى ان هناك أقواعا تشتهر بالصيد ووفرة 
األسماك ولكن ال يوجد لها اسماء وأفضل احملادق لدي 
ة  ه وقحَّ هي احملادق اجلنوبية وحتديـــدا قطعة بنيَّ
جمادة والزور وهناك أقـــواع ال أحب ان أذكرها في 

اجلنوب خوفا عليها من أصحاب القراقير.
م��ا ن��وع الييم ال��ذي تس��تخدمه خ��الل رحالتك 

الحربان: »الزور« و»دوحة الزرق« أفضل أماكن تواجد الهوامير والفسكر
أول صيد لي على األسياف »حاسوم« و»شعم«


