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ميدار
هناك حرب سوف تكون بني 

احلداقة والچم هذه االيام.

سمكة الحف قشورها 
تنتزع تلقائيًا بعد صيدها

اجلسم مستطيل ومضغوط من اجلابني 
كثيرا وقشور اجلسم صغيرة جدا فضية 
المعة وتنتزع تلقائيا بعد صيدها مباشرة، 
لون اجلســــم فضي المــــع والظهر اخضر 
مائل للزرقة الداكنة يصل طول اجلسم إلى 
بني 80سم و 120سم وقد يصل في بعض 
األحيــــان الى املترين، ويرغب البعض في 
أكلها خالل موسم معني إال انه غير مرغوب 
فيها عند أهل الكويت ويضرب بها املثل في 
النحيف فيقال:  الطويل  الطول للشخص 

فالن كنه حف.

تتواجد طيور اجلوري بأعداد كبيرة في اجلزر اجلنوبية مثل 
كبر وقاروه وأم املرادم واجلوري طائر رمادي اللون مائل للزرقة 
صدره ورقبته بيضاوان لون الرأس واالرجل واملنقار اسود، الذكر 
يأتي مقنزع الرأس وهو كثير الطيران واحلوم حول موطنه ويتكاثر 
في آخر فصل الربيع بأعداد كبيرة وهو طائر جميل الشكل جسمه 

طويل وانسيابي.

الطيور البحرية في الكويت »ُجوري«

محمد جراغ حداق يعشــــق البحر والصيد وقد أبحرت 
معــــه صفحة »بحري« هذا األســــبوع لتتعرف على بداياته 
البحرية وأفضل احملادق لديه والسمكة التي يفضلها ونوع 
الييم الذي يستخدمه خالل رحالته البحرية وأفضل أوقات 
صيد سمكتي الشعم والسبيطي وأفضل األسياف لديه وأمور 

اخرى حدثنا عنها جراغ في هذا اللقاء.
متى بدأت هواية احلداق؟

بــــدأت هواية احلداق منذ الصغــــر عندما كان عمري 10 
ســــنوات وكنت خالل تلك الفترة ارافق والدي وخوالي الى 
احملادق الشــــمالية ومنها الركسة والدردور واحليشان وقد 
علمني والدي كل شــــيء يخص البحــــر والصيد من ترديع 

ووضع الييم.. وامور بحرية اخرى كثيرة.
ما أفضل احملادق لديك اآلن؟

محادقنا كثيرة ومتنوعة ولكن ولألسف فقد قلت األسماك 
في اكثر احملادق واصبحت شحيحة وانا حاليا افضل احملادق 
الشمالية ومنها الصبية والقفاصة البحرية واحليشان وعوهة 
واقواع 6060 و9090 وايضا افضل احملادق اجلنوبية ومنها 

طبعانة كبر والفنطاس وطبعانة شيخة.
ما السمكة املفضلة لديك؟

األسماك في بحرنا ما شاء اهلل واخلير كثير ولكن هناك 
بعض األمور التي جعلت هذه األسماك تقل وبشكل كبير في 
بحرنا، ومن هذه األمور املشابك والقراقير والعديد )شباك 

الصيد( وانا افضل اكثر شيء سمكتي الشعم والسبيطي.
ما افضل اوقات صيد سمكتي الشعم والسبيطي؟

بالنسبة حق افضل وقت لصيد الشعم يكون عادة من أول 
شهر ابريل حتى نوفمبر اما بالنسبة حق صيد السبيطي فهو 
موجود على مدار السنة وخصوصا على األسياف وأفضل 

وقت لصيده يكون عند حزة الفجر.
ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البحرية؟

انواع الييم تعتمد بالدرجة األولى على املكان الذي تنوي 
الذهاب إليه، وعلى نوع السمكة التي ترغب بها وأنا استخدم 
خالل رحالتي البحرية ييم صالخة امليد والروبيان واخلثاق 
واملصير وال اســــتغني عن هــــذه االنواع في أي رحلة صيد 

كانت.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت امتلك طرادا بحجم 10 اقدام وعليه ماكينة 
واحدة بقوة 8 أحصنة حق االماكن القريبة واالســــياف، اما 
اآلن فأمتلــــك طرادين األول بحجم 20 قدما وعليه ماكينتني 
بقوة 75 حصانا لكل واحدة والثاني 16 قدما وعليه ماكينة 

واحدة بقوة 40 حصانا.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انــــا ال اذهب بأي رحلة صيــــد إال ومعي اخي عبدالكرمي 
وخالي سيد يوسف وابن خالي سيد ماجد واصدقائي محمد 
وحسن وجاسم الشمري وال استغني عن هذه املجموعة في 

أي رحلة صيد كانت.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

نعم وهذا شيء ضروري جدا ويجب التشييك على اخليط 
بــــني فترة واخرى اذا ما وجد فيه اي تزلق فيجب ان يقص 
هذا اخليط التالــــف والتنقيع يكون دائما مباء عذب ودافئ 

بعد كل طلعة صيد.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

اذكر في احدى الرحالت البحرية وكنت ذاهبا أنا وصديقي 
محمد الشــــمري قبل نحو الشــــهرين الى احملادق الشمالية 
وحتديدا منطقة القفاصة البحرية وقد رجعنا بصيد طيب من 

النويبي وكانت احلصيلة النهائية للرحلة 120 نويبية.
كم مرة تخرج للحداق في األسبوع؟

الطلعة أوال تعتمد على حالة اجلو وعلى الصحبة الطيبة 
وانا اطلع بني مرتني و3 طلعات باألسبوع.

ما أفضل األسياف لديك؟
لألســــف بحرنا أصبحت األســــياف معدومة منه وذلك 
بســــبب الدفان الذي حصل له وبســــبب التوسع العمراني 
ولكن اليزال هناك بعض األســــياف الطيبة ومنها األسياف 

الشمالية وحتديدا الصبية.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم، لقد حدقت في اململكة العربية السعودية وحتديدا 
في منطقتي الدمام واخلفجي والصيد هناك وبكل صراحة وال 
أروع وحاللي وذلك بسبب ان املياه هناك مفتوحة واألسياف 
كذلك موجودة وبكثرة وقلة احلداقة هناك تساعد في تكاثر 

األسماك، ناهيك عن انعدام املشابك والقراقير.
ما حجم اخليوط التي تستخدمها خالل رحالتك البحرية؟

حجم اخليوط يعتمد بالدرجة األولى على املكان الذي تنوي 
الذهاب اليه وعلى نوع الســــمكة التي ترغب في اصطيادها 
وأنا استخدم خيوطا بحجم 35-70 حق احملادق الشمالية 

واستخدم خيوطا بحجم 50-100 حق احملادق اجلنوبية.
هل لديك هواية اخرى بجانب احلداق؟

نعم عندي هواية جدا جميلة واستمتع بها كثيرا وخصوصا 
في فصل الصيف وهذه الهواية هي الغوص والتمتع باملناظر 
اجلميلة حتت املاء وقد تدربــــت على هذه الهواية اجلميلة 
بجمهورية مصــــر العربية وكانت الــــدورة ممتازة مبعنى 

الكلمة.
ما أكثر ما يضايقك في البحر؟

بصراحــــة هناك عدة أمور تضايــــق كل حداق أو مرتاد 
للشــــواطئ وهذه األمور هي العلب الفارغة واألكياس التي 
ترمى دون اهتمام من بعض األشــــخاص، وأيضا من يقوم 
برمي املشابك والقراقير والعديد )شباك الصيد( وأمور أخرى 

كثيرة ال أستطيع ان احصيها.
ما أفضل احملادق لديك في الشتاء والصيف؟

خالل موسم الشــــتاء أفضل احملادق عندي هي احملادق 
الشمالية ومنها أقواع 6060 و9090 و25 والدفان، أما خالل 
موسم الصيف فإن أفضل احملادق عندي هي احملادق اجلنوبية 
والشــــمالية ومنها القفاصة البحرية واحليشان والركسة 

والفنطاس والزور ومقابل اخليران.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أوال أحب أن أوجــــه دعوتي الى اخواني احلداقة وأرجو 
منهم االهتمام بعدة السالمة واإلسعافات األولية كاملة دون 
نقصان، كما أرجو منهم احملافظة على بحرنا الغالي وعدم 
رمي العلب واألكياس الفارغــــة، وفي اخلتام أدعو للجميع 

بالصيد والصحة.

سمكة احلف

محمد جراغ مع الشعم العجيب هذا صيدي شرايكم 

شوف شعم األسياف  األصدقاء مع مذبحة نويبي القفاصة البحرية

جراغ أثناء فترة التدريب على الغوص 

أحال مزيزي احملادق الشمالية

جراغ: أفضل أوقات صيد سمكة الشعم تكون خالل شهري أبريل ونوفمبر
رجعنا من القفاصة البحرية بـ 120 نويبية 


