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ميدار
يا حداقة.. العلب واألكياس 

الفارغة إلى متى..؟!

سمكة المچوي جيدة المذاق 
وتصلح للشوي والمرق

لون اجلسم رمادي واجلزء العلوي 
منه ذو ملعة فضية، يصل حجم السمكة 
إلى 20 سم وهي تتواجد بكثيرة بالقرب 
من الشـــواطئ وتتواجد ايضا في املياه 
العميقة نسبيا بني الصخور املرجانية، 
حلمها لذيذ وطعمها جيد وتصلح للمرق 
والشوي. وهي جيدة املذاق ولكن قيمتها 
الشرائية بالسوق غير مرغوب فيها كثيرا، 
وطريقة صيدها تكون بواسطة اخليط 

والشباك.

طائر بحري لونه بني مائل الى الســـواد رقبته بها طوق 
ابيض وبطنه بيضاء سيقانه رمادية مائلة الى البني يطلق 
عليه اســـم طباخ القار وذلك لشبه لون جسمه مبادة القار 
التي ترش على طرق الســـيارات وهذا املسمى اطلقه عليه 
اهل الكويت وكأنه احد العمـــال الذين يطبخون مادة القار 

على النار لتسيل.

الطيور البحرية في الكويت »طباخ القار«

خالد الصليلي حداق يعشق البحر والصيد الى 
ما ال نهاية، وقد ابحرت معه صفحة »بحري« هذا 
االســـبوع لتتعرف على بداياته البحرية وافضل 
احملادق لديه وافضل اماكن صيد سمكة السبيطي 
واكبر كمية صيد كانت له واكثر ما يضايقه بالبحر 
ونوع الييم الذي يستخدمه خالل رحالته البحرية 
وامور اخرى حدثنا عنها الصليلي في هذا اللقاء:

متى بدأت هواية احلداق؟
لقد بدأت هواية احلداق والصيد منذ وقت قريب 
حيث بدأتها في العام 2004 وكنت في بداياتي ارافق 
صديقي النوخذة سيد ماجد خالل ذهابه الى احملادق 
الشمالية مثل الدوحة والطبعانة واحليشان وقد 
علمنـــي امورا كثيرة تخص احلـــداق والصيد من 

حسبة املاياة واملوادع وامورا اخرى كثيرة.
ما افضل احملادق لديك؟

احملادق كثيرة ومتنوعـــة وتفضيل اي محدق 
يعتمد بالدرجة االولى على املوسم وعلى السمكة 
التي ترغب فيها فهناك احملادق الشـــمالية وايضا 
احملادق اجلنوبية ولكن لالسف خربت هذه احملادق 
واصبحت قليلة حتى انها تكاد تكون منعدمة من 
االسماك وذلك بسبب امور خطيرة جدا ومهمة ومن 
هذه االمور الصيد اجلائر مثل القراقير واملشـــابك 
والعديد )شباك الصيد( وايضا التلوث احلاصل من 
بعض املصانع وايضا من بعض اصحاب الطراريد 
واللنجـــات عموما افضل احملـــادق لدي حاليا هي 

احليشان فقط.
كم مرة تخرج للحداق باالسبوع؟

الطلعة تعتمد بالدرجة االولى على حالة اجلو 
والظروف والربع الشقردية واذا توافرت كل هذه 

االمور اطلع ما بني مرتني الى ثالث باالسبوع.
ما نللوع الييللم الذي تسللتخدمه خللالل رحالتك 

البحرية؟
نوع الييم يعـــتمد بالدرجة االولى على املكان الذي 
تنوي الذهاب اليه وعلى نوع السمكة التي ترغب 
في اصطــــيادها وهناك اشخاص يقومون بتصنيع 
ييم خاص بهم بخلطات سرية من العجني وبعض 
البهارات ويســـــــتخدمونها النــــواع معينة من 
االسماك وبأماكن معـــينة أيضـــا وحتى يستخدموها 
على االســـياف واكثر انواع االسماك التي تفضل 
هذه اخللطات الســـرية هو الســــــبيطي والشعم 
وانا استخدم دائما خالل كل طلعاتي البحرية ييم 
الروبيان والشريب وصالخة امليد واملصير واخلثاق 

وال استغني عن هذه االنواع بأي رحلة كانت.

تخف طلعاتي البحرية بعض الشـــيء خصوصا 
خالل موسم السرايات والبوارح وإذا ما صادفتني 

ظروف.
متى كانت آخر طلعة صيد لك؟

آخـــر طلعة صيـــد كانت لي قبل نحـــو 3 أيام 
وكنت ذاهبا أنا واألصدقاء الى احملادق الشـــمالية 
وحتديـــدا منطقة احليشـــان ورجعنا وهلل احلمد 
بصيد طيب، وكانت احلصيلة 3 سبيطية ومزيزي 

واحد وشعمني.
ما أكثر ما يضايقك في البحر؟

هناك وبـــكل صراحة عدة أمور تضايق الواحد 
بالبحر خصوصاa العلـــب الفارغة واألكياس وال 
أعرف ما احلل لهذه املشـــكلة مـــع العلم ان أكثر 
الصفحـــات البحرية التي فـــي اجلرائد تتكلم عن 
هذه املشكلة ولكن »عمك أصمخ« واملشكلة ان هذه 
العلب واألكياس بعض احلداقة التي يرمونها وليس 
الكل، فلماذا ال يتم وضع هذه األمور في كيس داخل 
الطراد وعندما يصل الشخص الى املسنة يضعها 
في مكانها املخصص، ال أعرف ما املشـــكلة هل هي 
كسل أم عدم مســـؤولية؟ األمر اآلخر هو ما يقوم 
به ايضا بعـــض احلداقة بالتشـــييك على الطراد 
على املســـنة وال أعرف ما احلكمة من هذا الشـــيء 
فلماذا لم يقم بالتشييك هذا احلبيب على طــراده 
قبـــل الوصــول الى املسنة؟ بصراحة هناك أشـــياء 
غريبة وعجيبة يقوم بها بعض األشخاص وهذه 
األمـــور التي ذكرتها أكثر ما يعاني منه العديد من 

احلداقة وأهل البحر.
مللا أكبر كمية صيد كانت لللك وما نوع الييم الذي 

استخدمته خالل صيدك؟
أكبر كمية صيد كانت لي على ما أذكر في العام 
املاضي وكنت ذاهبا أنا وأصدقائي بشـــار العبيد 
ومشاري ســـعود الى منطقة احليشان واصطدنا 
يومها ما يقارب 20 سبيطية وكان نوع الييم الذي 

استخدمته في تلك الرحلة هو املصير.
دعوة حتب أن توجهها والى من؟

أوال أحـــــب أن أشـــكر جريـــدة »األنباء« على 
تخصيصهـــا صفــحة أســـــبوعية تعنى بالبحر 
والصيد، كما أوجه دعوتي الـــى اخواني احلداقة 
وارجو منهم احملافظة عـــلى بحرنا الغالي وعدم 
رمي العلب واألكياس الفارغة به، كما أدعوهم الى 
االهتمام بعدة السالمة واإلسعافات األولية كاملة 
دون نقصان، وفي اخلتـــام أدعو للجميع بالصيد 

الطيب.

ما السمكة املفضلة لديك؟
االسماك في بحرنا ما شاء اهلل على كيف كيفك، 
ومتنوعة وهي من افضل االنواع في اخلليج العربي 
ولكن كما ذكرت في السابق ان االسماك قلت وقلت 
اماكن تواجدها وذلك بسبب الصيد اجلائر والتلوث 
وانا دائما افضل نوعا واحدا من االسماك وهو غرامي 

»السبيطي« وانسى.
ما افضل اماكن تواجد سمكة السبيطي؟

سمكة السبيطي موجودة على مدار العام ولكن 
تقل في اماكن خالل موسم معني وتكثر في اماكن 
خالل موســـم معني، وهذا يأتي على حسب برودة 
اجلو وحرارته وايضا على حسب املرعى. واماكن 
السبيطي معروفة هي االسياف خالل موسم الصيف 

وافضل اماكن تواجده بالنســـبة لي هي احليشان 
وغيرها ال تدور.

من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟
أنا ال أذهـــب ألي رحلة صيد إال ومعي صديقي 
النوخذة سيد ماجد وبشار العبيد ومشاري سعود 
وال استغني عن هذه املجموعة في أي رحلة صيد 

كانت طبعا، وال تنسى مطارة الشاي.
ما حجم طرادك؟

في الســـابق كنت أرافق كما قلت صديقي سيد 
ماجد، أما اآلن فأنا امتلك طرادا بحجم 18 قدما وعليه 

ماكينة واحدة بقوة 175 حصانا.
متى تتوقف عن احلداق؟

أنا ال أتوقف أبدا عـــن الصيد والبحر ولكن قد 

سمكة املچوي

يا سالم .. على النقرور الطيب

اشرايكم بسبيطي احليشان

بصراحة السبيطي يرد الروح

شوف املزيزي اللي يفرّح

سيد ماجد وولده عقيل مع الشيم 

الصليلي مع احلى سبيطية ومزيزية االصدقاء وفرحة الصيد اجلماعي

الصليلي: الحيشان أفضل أماكن تواجد السبيطي.. وغيرها ال تدور
رمي العلب واألكياس الفارغة »عمك أصمخ..!«


