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 من امليد اجلامبو!

روبيانة أم نعيرة أقل جودة 
من بقية الروبيان

هي روبيانة صغيرة احلجم وتوجد 
بكميات قليلة لونها شفاف وتغطيها 
بقع رمادية مائلة لالخضرار وهي أقل 
جودة من بقية الروبيان وســـميت أم 
نعيرة لوجود ما يشبه النعرة في مقدمة 
الرأس وقرنا االستشعار فيها أقصر من 

بقية الروبيان.

روبيانة

وهو الصيد بالشـــباك العائمة وله متخصصون في استخداماته وهذه الطريقة للصيد تقع 
في املرتبة الثالثة من املهن البحرية الرئيســـية بعد االسفار الى الهند للتجارة والغوص على 
اللؤلؤ ويعتبر الهيال مصدر رزق واكتساب معيشة أكثر من غيره من مهن الصيد األخرى ألن 
الكميات التي يحظى بها أصحاب الشـــباك العائمة »الهيال« أكثر مما يصطاد باملعدات األخرى، 
ولهذا النوع من الصيد أوقات وشـــروط ومواسم فوقته يبدأ من بعد صالة املغرب الى ما قبل 
صالة الفجر بشرط ان تصادف هذه األوقات ساعات مد أو جزر وال تزيد شباكهم 150 إلى 200 

متر طوال وبعمق باع ونصف الباع أي 3 أمتار.

الهيال هذا النوع من الصيد له أوقات وشروط ومواسم

أشكناني: الرشدان والدوحة األفضل لتواجد الشعم في شهر أكتوبر

التي ترغب فيها وعلـــى املكان الذي 
تنـــوي الذهـــاب اليه وأنا أســـتخدم 
خيوطا بحجـــم 30 ـ 35 خالل ذهابي 
الى احملادق الشمالية واستخدم خيوطا 
بحجم 50ـ  70 خالل ذهابي الى احملادق 

اجلنوبية.
هل لديك هواية بجانب احلداق؟

نعـــم عنـــدي هوايتـــان أحب أن 
أمارســـهما غير احلداق األولى وهي 
الغوص والصيد باملســـدس البحري 
وهـــذه الهواية جميلة جدا وكثير من 
األشـــخاص يبـــدأون مزاولتها خالل 
الثانية  فصـــل الصيـــف والهوايـــة 
التشخيط  عندي هي الصيد بطريقة 

وهـــذه الهواية جميلة جدا 
ونعتمد في صيدها 

على ييم صناعي 
)املجرور( ويجب 
ان تكون هناك 
حسبة معينة 
للصيـــد بهذه 

الطريقة.
ما أفضــل 
أماكن الغـوص 
ــخيـط  والتش

عدنان اشكناني حداق يعشق البحر 
والصيد الى ما النهاية وقد أبحرت معه 
صفحة »بحري« هذا األسبوع لنتعرف 
على بداياته البحرية وأفضل احملادق 
لديه والسمكة املفضلة لديه وأفضل 
أوقات صيد سمكة السبيطي والشعم 
وأكبر كمية صيد كانت له، وأبرز مشاكل 
البحر، ونوع الييم الذي يستخدمه خالل 
رحالته البحرية، وأمور أخرى حدثنا 

عنها اشكناني في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هوايـــة احلداق والصيد منذ 
الصغر عندما كان عمري 10 ســـنوات 
تقريبا مع الوالد وكان الوالد يأخذني 
معه خالل رحالته البحرية في بداية 
األمر على اليال وكنا نصطاد على يال 
الصبية وصوب اسكلة األبراج ويال 
الدوحـــة وبعدها تطـــورت معي هذه 
الهوايـــة عندما أصبح عمري 20 عاما 
واشتريت طرادا بحجم 16 قدما وبدأت 
أذهـــب به أنا وأبناء عمي الى احملادق 
الشمالية مثل احليشـــان والرشدان 

والدفان والدوحة.
ــتاء  ــادق لديك بالش ــا أفضل احمل م

والصيف؟
احملادق في بحرنا كثيرة ومتنوعة 
ولكن في اآلونة األخيرة أصبحت هذه 
احملادق قليلة واألســـماك فيها شبه 
معدومة وذلك بسبب التلوث والصيد 
اجلائر من املشابك والقراقير والعديد 
)شباك الصيد(، عموما ان أفضل احملادق 
عندي في فصل الشتاء هي احليشان 
والدفان وأفضلها عندي في فصل الصيف 
هي الرشدان والدوحة واحليشان وفي 

اجلنوب جليعة والزور.
ما السمكة املفضلة لديك؟

تفضيـــل نوع معني من األســـماك 
يختلف من شـــخص الـــى آخر على 
حســـب ما يحب ويرغـــب وبحرنا ما 
شـــاء اهلل عليه كرمي باألسماك ولكن 
وكما ذكرت في السابق فقد قلت هذه 
األسماك وقلت مراعيها بسبب التلوث 
والصيد اجلائر وأنا أفضل أكثر شيء 

سمكتي السبيطي والشعم.
ــمكتي  ــات صيد س ــل أوق ما أفض

السبيطي والشعم؟
بالنسبة حق امللك السبيطي فهو 
موجود على مدار السنة وأفضل أوقات 
صيده تكون من شـــهر يوليو لغاية 
أكتوبر، أما بالنســـبة للشعم فأفضل 
أوقات صيده تكون من شـــهر أكتوبر 

لغاية مارس.
ــتخدمه خالل  ما نوع الييم الذي تس

رحالتك البحرية؟
هذا األمر يعتمد بالدرجة األولى على 
نوع الســـمكة التي ترغب فيها وعلى 
املكان الذي تنوي الذهاب اليه وأيضا 
هناك أمور يجب ان توضع في احلسبان 
مثل املواسم وغيرها وأنا دائما أستخدم 
خالل رحالتي البحرية ييم الشـــريب 
واملصير والصالخة صيفا والروبيان 

والصالخة واملصير شتاء.
ما أفضل أماكن تواجد سمكة الشعم 

والسبيطي؟
أفضل أماكن تواجد سمكة الشعم 
تكون بالرشدان والدوحة واحليشان 
خالل شـــهر أكتوبر وأيضا من شهر 
نوفمبـــر لغايـــة فبرايـــر بالدوحة 
واحليشـــان والرشـــدان أما بالنسبة 
للسبيطي فأفضل أماكن تواجده تكون 

بداياتي البحرية كانت مع والدي على يال الصبية

لديك؟
بالنســـبة حق الغوص فإن أفضل 
أماكنه تكون في احملادق اجلنوبية ومنها 
جزيرة قاروه وأم املرادم وكّبر واألسياف 
اجلنوبية أما بالنسبة للتشخيط فإن 
أفضل أماكنه تكـــون أيضا باحملادق 
اجلنوبية ومنها جليعة واألســـياف 

اجلنوبية.
ما أكثر ما يضايقك في البحر؟

بصراحة ما يقوم به بعض األشخاص 
من رمي السن على املرجان عند اجلزر 
فلماذا هـــذا التصرف الذي يؤدي الى 
تكسير املرجان واتالفه وأيضا عندما 
تغـــوص وترى املناظـــر الرهيبة من 
املخلفات سواء كانت من العلب الفارغة 

أو الشباك أو القراقير.
ــب أن توجهها إلى  ــوة حت دع

من؟
أوال أحب أن أوجه دعوتي 
البحـــر  الـــى كل مرتـــادي 
والشاطئ ان يحافظوا على 
بحرنـــا الغالي وأرجو منهم 
عدم رمـــي العلب واألكياس 
الفارغـــة به، كمـــا أرجو من 
اخواني احلداقة االهتمام بعدة 
السالمة واالسعافات األولية 
كاملة دون نقصان وفي 
اخلتام أدعو للجميع 
بالصيد الوفير.

بالدوحة واحليشان.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

أنا ال أذهب بأي رحلة بحرية كانت 
إال ومعي الوالد اهلل يحفظه وأصدقائي 
أحمد حبيب وصديقي »النامي« عدنان 
التنديل ومهدي وعلي بهلوان وابن عمي 
عبدالعزيز أشكناني وال أستغني عنهم 

بأي رحلة صيد كانت.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

البحرية  الرحالت  أذكر في احدى 
وكانت في العام املاضي وحتديدا خالل 
فصل الشتاء وكنت ذاهبا أنا واألصدقاء 
الى احملادق الشمالية وحتديدا منطقة 
الدفان ويومها وفقنا اهلل ورجعنا بصيد 
طيب وكانـــت احلصيلة النهائية من 
الصيد هي 35 مـــن النويبي و35 من 

الشعم.
ــي يعاني منها  ــاكل الت ما أبرز املش

البحر حاليا؟
ان هذا الســـؤال يفتح أمامي أمورا 
كثيرة يصعب علي ذكرها كلها ولكنني 
سأذكر الشائع منها أوال أكثر ما يعاني 
منه بحرنا حاليا هـــو التلوث ومياه 
املجاري التي تصب فيه وقد الحظنا هذا 
الشيء خالل ذهابنا للصيد فنرى أوساخ 
املجاري على شـــكل بقـــع تطفو على 
سطح املاء وغير ذلك العلب واألكياس 
الفارغة التي ولألسف الشديد سببها 
بعض احلداقـــة اهلل يهديهم وأيضا 

القراقير واملشابك التي تستنزف 
األسماك من بحرنا.

ــك  ــم خيوط ــا حج م
ــتخدمهـا  تس ــي  التـــ
ــك  ــالل رحالتـــ خــ

البحرية؟
حجم اخليوط 
يعتمد بالدرجة 
األولـــى علـــى 
السمكة  نوع 

بالول الزور ترى طيبشعوم ونويبي حصيلة إحدى الرحالت

الشعم غرامي إشرايكم؟

صيد احملادق اجلنوبية عجيب فسكر وينم

يا سالم بالول وشعم

عدنان اشكناني مع شعوم الرشدان


