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»ميدار«
الى متى تقوم بعض املصانع 

بتدمير شواطئنا؟!

سمكة العصابة
تزايد اعدادها

سببه تلوث شواطئنا

هي من االسماك غير املرغوبة وال يعمد 
احد لصيدها وال تشاهد اال في موسم صيد 
الربيان ونشاهدها مخلوطة مع الربيان 
في اثناء وضعه في البلة ولم تكن بهذه 
االعداد واالحجام التي نشـــاهدها اليوم 
في اسواقنا ونعتقد بان السبب في تزايد 
اعدادها يعود كله الى تلوث شواطئنا وهي 
من االسماك اخلادمة للطبيعة ومرسلة 
من اخلالق بهذا الكم لتنقية مياه بحرنا 

مما اصابه من تلوث.

سمكة العصابة

ُيرى هذا الطائر عند انحسار اجلزر في القيعان الرملية 
الداكنة ويتكاثر في االماكن الطينية التي بها عيدان تسمى 
»اخليزران« لون اجلســـم رمادي وســـيقانه رمادية مائلة 
لالخضـــرار يخالط ريش االجنحة لـــون بني داكن واملنقار 
رمادي مائل الى البرتقالي واذا شـــعرت باخلطر رقدت على 

تلك الرمال ذات اللون االسمر فتختفي وال ترى.

الطيور البحرية في الكويت »ارهيز«

الشعم غرامي

فيصل الصالح مع أحلى سبيطي

صيد الشيم باحليشان

هذا الصيد ولاّ بالش

فيصل الصالح حداق يعشق البحر والصيد وقد 
أبحرت معه صفحة بحري هذا األسبوع لنتعرف على 
بداياته البحرية وأفضل أماكن الصيد اآلن والسمكة 
التي يفضلها في الصيد وأفضل موسم لصيد السبيطي 
والشيم والشـــعم وأكبر كمية صيد كانت له وأمور 

أخرى حدثنا عنها الصالح في هذا اللقاء:
متى بديت هواية احلداق؟

بديت هواية احلداق والصيد قبل حوالي 10 سنوات 
مع اخواني والوالد عندما كنا نذهب الى احملادق الشمالية 
مثل الدفان وعوهة وخوارير الصبية والركسة، وقد 
تعلمت حسبة املاياه واملوادع ووضع الييم من اخواني 
وبعدما كســـبت اخلبرة وفن الصيد بدأت أذهب مع 

أصدقائي وأحدق.
ما أفضل أماكن الصيد لديك؟

األماكن كثيـــرة ومتنوعة فقط لو ان هذه األماكن 
تنتهي من أصحاب القراقير واملشابك. وأفضل أماكن 

الصيد عندي هي الدفان واحليشان.
ما السمكة املفضلة لديك؟

األسماك في بحرنا كثيرة ومتعددة ولكنها اآلن في 
بحرنا خاصة اجلون أصبحت شحيحة وبعضها اختفى 
متاما وذلك بسبب الصيد اجلائر وأقصد بهذا الكالم 
أصحاب القراقير واملشابك والعديد )شباك الصيد( وال 
ننسى التلوث احلاصل اآلن، وأنا أفضل دائما 3 أنواع 

من األسماك وهي: السبيطي والشيم والشعم.
هل لديك طريقة صيد غير الطريقة التقليدية؟

أنا أحب دائما أن استخدم الطريقة التقليدية وهي 
اخليـــط وال أحب ان أغّير هذه الطريقة ألنها تعطيك 
اإلحساس احلقيقي للصيد وأجمل اللحظات هي تلك 
التي يبدأ بها خيطك بالنبر واإلمســـاك بسمكة وهي 

بالنسبة لي كتسجيل هدف.

م��ا أفضل مواس��م 
صيد أس��ماك السبيطي 

والشيم والشعم؟
بالنسبة حق صيد 
السبيطي فيبدأ موسمه 
من أول شـــهر فبراير 
حتى يونيو وبالنسبة 
حق صيد الشيم فيبدأ 
موسمه من شهر ابريل 
حتى يونيو وبالنسبة 
حق صيد الشعم فيبدأ 
موسمه من شهر يناير 

حتى يونيو.
أفض��ل أماكن صيد 

سمكة الشيم؟
بالنسبة حق صيد 
ســـمكة الشيم فأفضل 
أماكـــن صيدهـــا هي 
الدردور واحليشان عند 

البوية احلمرا واخلضـــرا وأفضل وقت الصطيادها 
يكون عند السجى.

من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟
أنا ال أذهب ألي رحلة صيـــد إال ومعي أصدقائي 
يوسف اشكناني وسليمان احلساوي ومحمد احلساوي 
وال اســـتغنى عن هذه املجموعـــة في أي رحلة صيد 

كانت.
ما حجم طرادك؟

أنـــا امتلك طرادين األول بحجم 18 قدما الروضان 
وعليه ماكينة واحدة بقوة 115 حصانا، والثاني بحجم 

16 قدما وعليه ماكينة واحدة بقوة 85 حصانا.

ما أكب��ر كمية صيد 
كانت لك؟

أذكـــر فـــي احدى 
الرحالت البحرية كنت 
انـــا واألصدقاء  ذاهبا 
الى الدفـــان قبل نحو 
شـــهرين وقد اصطدنا 
في ذلك اليوم ما يقارب 
78 نويبية و18 شعما 
الطلعة ممتعة  وكانت 
مبعنى الكلمة والصيد 

وال أروع.
عن  تتوق��ف  مت��ى 

احلداق؟
أنـــا ال أتوقف عن 
احلداق أبدا وحداقي يبدأ 
من أول السنة الى آخرها 
ولكـــن أحيانـــا تخف 
طلعاتي وذلك بسبب 

حالة اجلو أو الظروف أو السفر.
م��ا ن��وع اليي��م ال��ذي تس��تخدمه خ��الل رحالتك 

البحرية؟
أوال أحب ان اقول ان نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى 
على املكان الذي تنوي الذهاب اليه وعلى السمكة التي 
تريد ان تصطادها وهناك بعض األشخاص يقومون 
بتصنيع ييم خاص بهم وبخلطات سرية من العجني 
والبيض والقطن وبعض البهارات وذلك الصطياد بعض 
األسماك ولكن في أوقات ومواسم وأماكن معينة، وانا 
دائما ما استخدم خالل رحالتي البحرية ييم الربيان 

وامليد والليواف والشربب.

كم مرة تخرج للحداق في األسبوع؟
الطلعة تعتمد بالدرجة األولـــى على حالة اجلو 
والظروف التي قد تصادف أي شـــخص وانا اطلع ما 

بني طلعتني و أربع طلعات في األسبوع.
ما الذي يضايقك في البحر؟

هناك أمور كثيرة تضايق الواحد بالبحر وتضايق 
أيضا كثيرا من رواد البحر والصيد، ولكن سأذكر لك 
الطاغي على الساحة، أوال: هناك املخلفات التي ترمى 
بالبحر مثل العلب الفارغة واألكياس وغيرها، سواء 
كان من احلداقة أو السفن العابرة، ثانيا وهذا الشيء 
الذي سأذكره يضايق أغلب احلداقة خصوصا خالل 

موسم الصيف وهو اجلم.
م��ا حجم اخليوط التي تس��تخدمها خ��الل رحالتك 

البحرية؟
حجم اخليوط يعتمد بالدرجة األولى على املكان 
والســـمكة التي ترغب فيها وهناك مثل يقول »قولي 
شنو خيوطك أقولك شنو سمچتك« وأنا استخدم خالل 

رحالتي البحرية خيوط بحجم 80-35.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

هذا شيء أكيد ويجب ان يكون التنقيع بعد وقبل 
كل رحلة حداق ومباء عذب ودافئ.
دعوة حتب أن توجهها وإلى َمن؟

أحب أن أوجه دعوتي الى اخواني احلداقة وأرجو 
منهـــم احملافظة على بحرنا الغالي وعدم رمي العلب 
واألكيـــاس الفارغة به، كما ادعوهم الى أخذ احليطة 
واحلذر هذه األيام من الدخول الى الصيد وذلك بسبب 
موسم السرايات، وأرجو منهم االهتمام بعدة السالمة 
واإلســـعافات األولية كاملة دون نقصان وأال ينسوا 
جهاز الالسلكي وطفاية احلريق.. وفي اخلتام أدعو 

للجميع بالصيد الوفير والسالمة.

الصالح: الحيشان عند البوية الحمرا والخضرا
أفضل أماكن صيد سمكة الشيم

الصيد بالخيط يعطيك اإلحساس الحقيقي للحداق

الصالح مع السبيطي ذي احلجم الكبير

حصيلة صيد إحدى الرحالت


