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 اجلزر هلك فماذا تبقى 
بعد ذلك؟!

يفي  نِّ سمكة صافي الصِّ
)تشتهر بها مملكة البحرين(

ليست من اســـماكنا املشهورة وهي 
سمكة خليجية وتشتهر عند أهل البحرين 
رمادية اللون بشكل عام، اجلزء العلوي 
داكن واجلزء السفلي فاحت مائل للفضي 
غير المع على جســـمها بقـــع صغيرة 
الزعنفتان الصدريتان  الشـــكل  دائرية 
رماديتان وعليهما بقع صفراء، وهي جيدة 
ويبلغ طولها 32 ســـم وطريقة صيدها 

بالشباك.

ِّيفي سمكة صافي الصِّن

من أكثر الطيور البحرية انتشارا وتشاهد على عيدان احلظرة 
في أوقات املســــاء خاصة حيث تتوافد للنــــوم على رؤوس تلك 
العيدان املقامة بالقرب من الشاطئ لونها أسود ومنقارها طويل 
معقوف طرفه وال تشاهد اثناء النهار بالقرب من الشواطئ ولكنها 
توجد في عرض البحر لتعتاش وهي طيور غطاسة تغوص في 
قاع البحر اللتهام طعامها من اســــماك وغيرها ويرافقها باملساء 

للنوم طائر كثير الصياح يطلق عليه امنبه اللوه.

طيور الكويت البحرية »لوهة«

الرضوي: أفضل أماكن تواجد النقرور »الصفر« و»الدفان«
سيد عارف الرضوي حداق 
يعشق البحر والصيد الى حد 
اجلنون وقد ابحرت معه صفحة 
»بحري« هذا االسبوع لتتعرف 
البحرية وافضل  على بداياته 
احملادق لديه ونوع الييم الذي 
يستخدمه خالل رحالته البحرية 
واجلزر املفضلــــة لديه واكبر 
كمية صيد كانت له والسمكة 
املفضلة لديــــه وافضل اوقات 
النقرور وامور  صيد ســــمكة 
اخرى حدثنــــا عنها الرضوي 

في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

لقد بدأت هوايــــة احلداق 
منذ الصغر عندما كان عمري 
10 سنوات مع اخواني وكنت 
ارافق اخواني خــــالل ذهابهم 
للصيد على يال الشويخ بجانب 
املاريــــوت وبعدها بنحو اربع 
سنوات اشترى اخوتي طرادا 
بحجم 14 قدمــــا وبدأنا نذهب 
الى القفاصة البحرية وبجانب 
الــــدردور والطبعانــــة الى ان 

وصلنا بصيدنا الى عوهة.
ما احملادق املفضلة لديك؟

احملادق كثيــــرة ومتنوعة 
ولكن فــــي الوقت احلالي قلت 
هذه احملــــادق وقل الصيد بها 
التلوث والصيد  وذلك بسبب 
اجلائر من املشابك والقراقير 
وغيرها ولكن انا افضل دائما 
احملادق الشمالية ومنها الصفر 

و9090.
ما السمكة املفضلة لديك؟

بحرنا ما شــــاء اهلل عليه 
فيه افضل انواع االسماك على 
مستوى اخلليج العربي وفيه 
اطيب االنواع ولكن كما قلت في 

السابق فقد قلت االسماك وقلت احملادق وذلك بسبب االمور التي ذكرتها، 
وتفضيل نوع معني من االسماك يختلف من شخص الى آخر حسبما يحب 

ويفضل، وانا افضل دائما نوع واحدا من االسماك وهو النقرور.
ما افضل اماكن صيد النقرور؟

هذا الشيء يعتمد على املواسم بالدرجة األولى وعلى حسب انتقال 
هذا النوع من االسماك من مكان الى آخر للبحث عن املرعى وانا حسب 
خبرتــــي فإن افضل اماكن تواجد صيد النقــــرور تكون مبنطقة الدفان 

والصفر.
ما افضل اوقات صيد النقرور؟

بالنســــبة للنقرور فإن اوقات صيده تكون مختلفة حسب املواسم 
وغير ذلك فإن هذا النوع من االسماك ينتقل من مكان الى آخر باحثا عن 
املرعى املناسب، عموما فان افضل اوقات صيد النقرور تكون من شهر 

ابريل لغاية شهر يوليو وعند حزة املغرب.
ما نوع الييم الذي تس��تخدمه خالل رحالتك البحرية وهل لديك خلطات 

سرية للييم؟
شــــوف، نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى علــــى املكان الذي تنوي 
الذهاب إليه وعلى نوع السمكة التي ترغب في اصطيادها وهناك اشخاص 
يقومون بتصنيع ييم خاص بهم وبخلطات سرية من العجني والبيض 
وبعض البهارات ألوقات معينة ولصيد نوع معني من االســــماك وهذه 
اخللطــــات ال أؤمن بها وليس لدي اي خلطات فأنا اســــتخدم انواعا من 
الييم معروفة وفعالة في الوقت نفسه وهذه االنواع هي امليد واملصير 
والزوري واخلثاق والربيان وافضل ييمة حق الصيد بأقواع الصفر هي 
اليميامة ولو اجد اي شــــخص يقوم ببيعها بأقواع الصفر عندما تنفذ 

مني الشتريتها حتى ولو كان سعرها بـ 10 دنانير.
متى تتوقف عن احلداق؟

انــــا ال اتوقف عن احلداق ابدا فهو يجري في شــــراييني مجرى الدم 
ولكن قد تخلف طلعاتي بعض الشــــيء عندما تصادفني ظروف معينة 

كالسفر او العمل ولكن وبكل 
اتوقــــف عن احلداق  صراحة 
لفترة معينة فقط اذا جاء وقت 
الثقيل وهذا الضيف  الضيف 

هو الچم.
ك��م م��رة تخ��رج للح��داق 

باالسبوع؟
الطلعــــة تعتمــــد بالدرجة 
األولى على حالة اجلو والظروف 
الشــــقردية وأنا  الربع  وعلى 
اطلع ما بني مرتني وثالث مرات 

باالسبوع.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

التنقيــــع شــــيء ضروري 
فهو يحافظ على عمر اخليط 
وعلى جودته، وغير ذلك يجب 
التنقيع ان يكون بعد كل طلعة 
بحر واملاء عذب ودافئ وأيضا 
التشــــييك على  يجب ان يتم 
اخليط بــــني فترة وأخرى وما 
اذا كان فيــــه تزلــــق وان وجد 
تزلق يجب القص من اخليط 

بني متر ومترين.
رحالتك  يرافقك خ��الل  من 

البحرية؟
انا ال اذهــــب الى أي رحلة 
صيد اال ومعي اصدقائي سيد 
ابومحمود  صــــادق وشــــاكر 
وعصام تقي وسيد ماجد وال 
استغني عن هذه املجموعة بأي 

صيد كانت.
ما اجلزر املفضلة لديك؟

هناك جزر تصلح للكشتة 
والنزهة وجزر أخرى تصلح 
للسباحة وجزر أخرى تصلح 
للصيد باملســـدس البحري، 
ولكن انا أفضل دائما جزيرة 
واحدة وهي جزيرة أم املرادم 
املاء  وذلك بســـبب صـــفاء 

الذي يجعلك تختار السمكة التي ترغب فيها.
ما أكثر ما يضايقك بالبحر؟

هناك عدة أمور تضايق الواحد بالبحر سواء كان من البحر نفسه أو 
مــــن احلداقة، وأكثر ما يضايقني بالبحر هو الچم وأيضا الصيد اجلائر 
من اصحاب القراقير واملشابك والعديد )شباك الصيد( وتغير حالة اجلو، 
وايضا ما يقوم به بعض احلداقة من رمي العلب واألكياس الفارغة بالبحر 
وما يقوم به البعض من السرعة العالية وكأن البحر ملكه، وما يقوم به 
ايضا البعض عندما يراك جالســــا حتدق بأمان اهلل ويأتي ويلتصق بك 

لدرجة انه يرمي خيطه على مكائن طرادك وأمور أخرى كثيرة.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

اذكــــر في احدى الرحالت البحرية قبل حوالي ســــنة وكانت حتديدا 
بشــــهر اكتوبر وكنت ذاهبا أنا واألصدقاء الى أقواع الصفر وهلل احلمد 
وفقنا اهلل ورجعنا بصيد طيب، وكانت احلصيلة النهائية 100 ســــمكة 
ما بني بالــــول وهامور ونويبي وأنا لوحدي بهــــذه الطلعة اصطدت ما 

يقارب 13 بالوال.
ما أول صيد كان لك؟

أول صيد لي كان وأنا بعمر 10 سنوات عندما ذهبت مع اخوتي للصيد 
على اليال صوب الشويخ واصطدت يومها مييامة وكانت الييمة ربيانة 

وحلظتها من الفرحة ما صدقت عمري.
دعوة حتب ان توجهها وإلى من؟

أوال أحب ان أوجه شكري اخلاص الى جريدة »األنباء« لتخصيصها 
صفحة اســــبوعية تعنى بالبحر والصيد، كما أوجه دعوتي الى اخواني 
احلداقــــة وأرجو منهــــم احملافظة على بحرنا الغالــــي وعدم رمي العلب 
واألكياس الفارغة، كما ادعوهم الى االهتمام بعدة الســــالمة واالسعافات 
األولية كاملة دون نقصــــان، وأوجه دعوتي ايضا الى أصحاب القراقير 
واملشــــابك ان يرحموا بحرنا قليال، وفي اخلتــــام ادعو للجميع بالصيد 

والسالمة.

أتوقف عن الحداق عندما يأتي الضيف الثقيل »الچم«
خوش بواليل يعطيكم العافية

سيد عارف الرضوي مع البالول العجيب

شعم اقواع 9090 غير شكل

يا سالم يا احلداق الصغير على هذا الصيد الطيب

االصدقاء مع البواليل السنعة

بواليل حصيلة احدى الرحالت

سيد احمد مع بالول االقواع الشمالية


