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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
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باقة ورد
إلى فريق الغوص الكويتي 

على اجلهود اجلبارة 
التي يقومون بها.

سمكة دجاجة البحر
زعانفها الصدرية طويلة تشبه 

أجنحة الدجاجة

دجاجة البحر هي نوع من أنواع االسماك 
املعروفة بسمها القاتل يصل طول اجلسم 
الى 30ســــم وتوجد بأعداد قليلة، اجلسم 
قصير والــــرأس كبير، الزعانف الصدرية 
طويلة جدا تشبه أجنحة الدجاجة لها ألوان 
زاهية جذابة كما توجد اشواك صغيرة على 
مقدمة الرأس وغطاء اخلياشيم اللون أحمر 
وعليه من 10 الى 11 خطا عريضا عموديا 

وتنتهي هذه اخلطوط عند البطن.

طائر كروي الشكل قصير الذيل طويل املنقار لونه 
جميل ومنقاره ذو عقفة منجلية وسمي »عويدي« 
لكبر حجمه عن بني جنسه، لون الريش بني داكن، 
لون البطن ابيض مائل للزرقة املخضرة، سيقانه 
خضراء ويساعده منقاره املعكوف على استخراج 

الديدان واألحياء املختبئة حتت الوحل.

الطيور البحرية في الكويت »عويدي«

سمكة دجاجة البحر

وليد الصالح مع صيده املفضل السبيطي

الصالح مع ابنته والفسكر

أحلى سبيطي الدفان

الصالح: أحجام خيالية لـ »السبيطي« في أكتوبر وديسمبر
ما حجم خيوطك التي تستخدمها 

خالل رحالتك البحرية؟
حجم اخليوط يعتمد بالدرجة 
األولى على نوع السمكة التي ترغب 
فيها واملكان الذي تنوي الذهاب اليه 
وانا استخدم خيوطا بعدة احجام 

وتبدأ من حجم 35 إلى 100.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

أكبر كمية كانت لي قبل حوالي 
سنة وحتديدا في شهر اغسطس 
وكنـــت ذاهبا أنـــا واألصدقاء الى 
احملادق الشمالية وحتديدا جزيرة 
عوهة ويومها اهلل وفقنا ورجعنا 
بصيد طيب وكانت احملصلة النهائية 
50 نويبية و16 شعما من احلجم 

الكبير و7 فروخ شماهية.
ما أكثر ما يضايقك بالبر؟

هناك عـــدة أمـــور تضايق أي 
شـــخص يحب البحـــر والصيد، 
اكثر األمـــور التي تضايق الواحد 
املشابك والقراقير والعديد )شباك 
التي يرميها  الصيد( واملخلفـــات 
بعض اصحاب الطراريد من االكياس 
والعلب الفارغة وهناك شيء ظهر 
لنا في اآلونة االخيرة وهو العمالة 

اآلسيوية.
ما قصتك مع العمالة اآلسيوية؟

بصراحة هذه العمالة اآلسيوية 
اصبحت خطيرة في كل شيء حتى 
على البحر واحلاصل اآلن هو قيام 
هذه العمالة اآلســـيوية باصطياد 
الشريب وبيعه ولالسف على بعض 
احلداقة الذين يساعدونهم في هذه 
املهنة اخلطيرة ويالحظ أن اعداد 
الشريب اصبحت شبه معدومة من 
الســـاحل وايضا الغريب في األمر 
أنهم يبيعون الشريب بأعداد خيالية 
وبأسعار خيالية فيبيعون كل 100 
شريب بـ 5 دنانير والعجب العجاب 
ان هذه العمالة اآلسيوية وراءها من 
يدعمها ويسهل أمورها من اصحاب 
القلوب املالية والتي ال تفكر ابدا في 
اي شيء سوى ملء جيوبهم على 

حساب البحر والبيئة البحرية.
هل حدقت خارج الكويت؟

نعم لقد حدقت في اململكة العربية 
السعودية مبنطقة اخلفجي، والصيد 
هناك وال اروع ويكفي انك حتدق 
وال يوجد من يزعجك من اصحاب 

الطراريد األخرى.
ما أفض��ل االوقات لديك الليل ام 

النهار؟
شوف، حداقة الليل أو النهار لكل 
واحد فيها حسبة معينة وسمكة 
معينة وأنا أفضل دائما وقت النهار 
وذلك لعدة اسباب: أوال في النهار 
تكون الرؤية أوضح واألمان موجود 
إذا ال سمح اهلل حدث أي طارئ معاك 
وغير ذلك، فالصيد وفير والسمكة 
حاضرة وترعى وهذه االمور هي 

التي يبحث عنها اي حداق.
دعوة حتب ان توجهها وإلى من؟

أحب أن أوجه دعوتي الى اخواني 
احلداقة بأن يحافظوا على بحرنا 
الغالي وعدم رمي العلب واالكياس 
الى االهتمام  الفارغة كما ادعوهم 
بعدة السالمة واالسعافات االولية 
كاملة دون نقصان وفي اخلتام ادعو 
للجميع بالصحة والصيد الطيب.

وليد الصالح حداق يعشق البحر 
والصيد إلى حد اجلنون وقد أبحرت 
معه صفحة »بحري« هذا األسبوع 
لنتعرف على بداياته البحرية ونوع 
الييم الذي يستخدمه خالل رحالته 
البحرية وأفضل احملادق والسمكة 
التي يفضلها وأفضل أوقات صيد 
سمك السبيطي والشيم وأكبر كمية 
صيد كانت له وأمور أخرى حدثنا 

عنها الصالح في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق منذ الصغر 
عندما كان عمري 5 سنوات وكان 
خالي املرحـــوم عبداهلل البحيري 
يصطحبنـــي معه خـــالل رحالته 
البحرية الى احملادق الشمالية مثل 
الركســـة والبوية الصفرا وعوهة 
وأقواع 25 وعوارض 90 وقد علمني 
وتعلمت منه كل شيء يخص البحر 
والصيد من ترديع وحسبة املاياة 
ووضع الييم وأمور أخرى 
كثيرة وبعدها اشتريت 
طرادا صغيرا بحجم 
14 قدمـــا وبـــدأت 
الى  بـــه  أذهـــب 
القريبة  األماكن 
مـــن األســـياف 

وأصطاد.
أفض�ل  م����ا 

احملادق لديك؟
احملادق كثيرة 
فهنـــاك احملـــادق 
اجلنوبيـــة التي ال 
أصلها أبدا وال أرغب 
فيها وهناك احملادق 
الشمالية والتي هي 
غرامي وأنا دائما أفضل 
احملادق الشمالية مثل 
عوهـــة وأقواع 25 
وأقواع 90 

هناك من يدعم العمالة اآلسيوية الصطياد الشريب وبيعه

احلمد كثيرة ومتنوعة ولكن هذه 
األســـماك بدأت تقل بسبب كثرة 
احلداقة والصيد اجلائر من القراقير 
واملشابك والعديد )شباك الصيد( 
وأنا أفضل نوعني من األسماك األول 

السبيطي والثاني الشيم.
ما أفض��ل أوقات صيد س��مكة 

السبيطي والشيم؟
أفضل وقت حق صيد السبيطي 
يكون من بداية أكتوبر حتى نهاية 
شهر ديســـمبر وبهذا الوقت الذي 
ذكرته يكون صيد السبيطي على 
كيف كيفك ووفير وبأحجام طيبة 
أما بالنسبة حق صيد الشيم فيكون 

من شهر أبريل حتى أغسطس.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

هذا شيء أكيد ويجب ان يكون 
التنقيع بعد كل طلعة بحر ومباء 
عذب ودافئ ملدة ســـاعة ونصف 
وأيضا يجب التشييك على اخليط 
ما بني فترة وأخـــرى والتأكد من 

خلوه من تزلق موجود.
 متى تتوقف عن احلداق

أنا ال اتوقف عـــن احلداق أبدا 
فاحلداق والصيد هو غرامي الوحيد 
واألبدي ولكن في أوقات السريات 
والبوارح تقل طلعاتي قليال 
وال اذهـــب إلـــى أماكن 
بعيـــدة وابقى قريبا 

من الساحل.
م��ن يرافق��ك 
رحالتك  خ��الل 

البحرية؟
أنــــــا ال 
أذهـــب في 
أي رحلــــــة 
صيد إال ومعي 

يعقوب الفيلكاوي اصدقائي 
وعبداهلل النصراهلل وأخي محمد 
صالح وال استغني عن هذه املجموعة 

بأي رحلة صيد كانت.

وعوارض 9090 وذلك لعدة أسباب 
أولها ان احملادق الشـــمالية متتاز 
بالصيد ووفرة األســـماك وأهم ما 
فـــي املوضوع أنـــك عندما تذهب 
الى االقواع البعيدة تتجنب كثرة 
الطراريد والقراقير واملشابك وال 

جتد من يزعجك.
الييم الذي تس��تخدمه  ما ن��وع 

خالل رحالتك البحرية؟
نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى 
على املكان الذي تنوي الذهاب إليه 
التي ترغب  الســـمكة  وعلى نوع 
في اصطيادها وأنا أستخدم خالل 
رحالتي البحرية ييم الروبيان 
وامليد واملصير طبعا على 
حسب املكان وال أستغني 
عـــن هذه األنـــواع بأي 

رحلة صيد.
م��ا الس��مكة الت��ي 

تفضلها بالصيد؟
األسماك فــي 
نــا  بحر
وللــه 

نقارير وشيم واتعلم

هذا الهامور وال بالش

يعقوب الفيلكاوي مع شعم 
األقواع الشمالية

الشيم صيده 
من أبريل حتى 

أغسطس


