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هذا واحد وهذا واحد شرايكم؟محمد الناشي وابتسامة النصر بالسبيطي

الركسة والونَّانة مركز تواجد البالول

الناشي: صيد أغلب احملادق أصبح.. تالقيط!
ان اغلب  يحالفني احلظ حتى 
االسماك التي رأيتها بأسواقهم 
ت����كاد تكون مش����ابهة لبعض 

اسماكنا وخصوصا البالول.

هل تقوم بتنقيع خيوطك؟
نعم وه���ذا ش���يء مهم جدا   ٭
وخصوصا ان التنقيع يجب ان 
يكون بعد كل رحلة صيد ومباء 
ع���ذب ودافئ وغي���ر ذلك يجب 
التشييك على اخليط ما بني فترة 
واخرى والتأكد منه هل يوجد به 
تزل���ق ام ال وان وجد اي زلوق 
يج���ب ان يتم القص ما بني متر 
الى مترين على حسب املسافة 

املتضررة من اخليط.

كم مرة تخرج للحداق في 
األسبوع؟

شوف الطلعة تعتمد بالدرجة   ٭
األولى على حالة اجلو والظروف 
التي قد تصادف اي شخص سواء 
كان العمل او املرض او الس���فر 
وغيرها، وانا اطلع ما بني مرتني 

وثالث مرات في األسبوع.

أكثر ما يضايقك بالبحر؟
هناك عدة امور تضايق الواحد   ٭
بالبحر وه���ي كثيرة ومتعددة، 
عندك مثال ما يق���وم به بعض 
الصيادين الوافدين من رمي شباك 
الصيد )العديد( واملشابك داخل 
اجلون، وايضا ما يقوم به بعض 
احلداقة من رمي العلب واألكياس 
الفارغ���ة بالبحر وم���ا تقوم به 
بعض الس���فن العابرة من رمي 
مخلفاتها سواء كان من االخشاب 
او الزيوت وم���ا يقوم به ايضا 
بعض اصحاب الطراريد من رمي 
السن على املرجان وخصوصا 
بالقرب من اجلزر ما يؤدي الى 
اتالف املرجان الذي يعتبر فلتر 
البحر وغذاء أغلب األسماك وغير 
ذلك كله قلة املسنات واملراسي 
ومع األسف املسؤولون عن هذا 
االمر ال يعيرون لشكاوى احلداقة 

اي اهتمام نهائيا.

ما أول صيد كان لك؟
أول صيد كان لي على ما أذكر   ٭
ف���ي الع���ام 2003 وكنت يومها 
احدق مع االصدقاء على األسياف 
الشمالية صوب الساملية ويومها 
كنت رامي خيط وبه ييمة عبارة 
عن صالخة ميد وما هي اال حلظات 
حتى ضربت سمكة على اخليط 
وعندما اخرجتها واذا بها سمكة 
نويبي ويومها ش���عرت بفرحة 

ليس لها مثيل.

إلى من يرجع الفضل 
بتعلمك هواية احلداق؟

كل الفضل يرجع حق خالي   ٭
علي الغيث فقد علمني كل شيء 
يخص البحر والصيد من ترديع 
الييم واملوادع وحسبة  ووضع 
املاياه وكذلك امور بحرية اخرى 
وانا في هذا اللقاء اش���كر خالي 
عل���ى تعليمه لي ه���ذه الهواية 

اجلميلة.

دعوة حتب ان توجهها 
وإلى من؟

ان اوجه ش���كري  اوال احب   ٭
ال���ى جري���دة »األنب���اء« على 
تخصيصها صفحة اس���بوعية 
تعن���ى بالبحر وهواية احلداق، 
كما اوجه دعوتي الى املسؤولني 
عن دواوي���ن الصيادين وارجو 
منهم زيادة اعداد هذه الدواوين 
وايضا ادعوهم الى زيادة اعداد 
املراسي واملسنات، واوجه دعوتي 
ال���ى اخواني احلداق���ة وارجو 
منه���م االهتمام بعدة الس���المة 
واإلسعافات األولية كاملة دون 
نقصان وأرجو منهم ايضا عدم 
رمي العل���ب واألكياس الفارغة 
بالبحر وفي اخلتام ادعو للجميع 

بالصحة والصيد الطيب.

حجم اخليوط يعتمد بالدرجة   ٭
الذي تنوي  املكان  األولى على 
الذه����اب إليه وعلى الس����مكة 
التي ترغب في اصطيادها وأنا 
استخدم في كل رحالتي البحرية 
الى احملادق الش����مالية خيوطا 
بحجم 40-70 وأستخدم خيوطا 
بحجم 70 وما فوق حق احملادق 

اجلنوبية.

هل حدقت خارج الكويت؟
نع����م، لقد حدق����ت بتايلند   ٭
وصي����دي بتايلن����د كان مجرد 
تس����لية ألننا كن����ا ذاهبني إلى 
احدى اجل����زر ضمن مجموعة 
سياحية وش����مل برنامج هذه 
الرحلة وقتا معينا للصيد وقد 
جربت احل����داق هناك ولكن لم 

فأمتلك ط���رادا بحجم 25 قدما 
وعليه ماكينتان بقوة 85 حصانا 

لكل واحدة.

ما أكبر كمية صيد كانت 
لك؟

أذكر ف���ي إح���دى الرحالت   ٭
البحرية في العام 2007 وكنت 
ذاهبا انا واالصدقاء الى احملادق 
الشمالية وحتديدا منطقة الوّنانة 
ويومه���ا وفقنا ورجعنا بصيد 
طيب وكانت احلصيلة النهائية 
للصي���د هي 50 س���مكة ما بني 

نويبي وشعم.

ما حجم خيوطك التي 
تستخدمها خالل رحالتك 

البحرية؟

في اصطيادها وانا استخدم بكل 
رحالت���ي البحرية الى احملادق 
الش���مالية ييم صالخ���ة امليد، 
واس���تخدم اخلث���اق وصالخة 
املي���د واليواف ح���ق احملادق 

اجلنوبية.

من يرافقك خالل رحالتك 
البحرية؟

انا ال اذهب بأي رحلة بحرية   ٭
اال ومعي اصدقائي جاسم العمر 
وراش���د الرش���ود وبدر ثنيان 

وعبدالعزيز عبدالرسول.

ما حجم طرادك؟
في السابق كنت امتلك طرادا   ٭
بحجم 18 قدم���ا وعليه ماكينة 
واحدة بقوة 115 حصانا اما اآلن 

محمد الناشي حداق يعشق 
البحر والصيد الى ماال نهاية وقد 
ابحرت معه صفحة »بحري« هذا 
االسبوع لنتعرف على بداياته 
البحرية وافضل احملادق لديه 
والسمكة التي يفضلها وأفضل 
اماك����ن تواجد س����مكة البالول 
ونوع الييم الذي يستخدمه خالل 
رحالته البحري����ة واكبر كمية 
صيد كانت ل����ه وافضل اوقات 
الصيد باحمل����ادق التي ذكرها، 
وامور اخرى حدثنا عنها الناشي 

في هذا اللقاء:

متى بدأت هواية احلداق؟
بدأت هواية احلداق والصيد   ٭
في العام 2006 وقبل هذا التاريخ 
كان����ت لي طلع����ات خفيفة مع 
االصدقاء على االسياف وبعدها 
تطورت مع����ي هواية احلداق 
واش����تريت ط����رادا بحجم 25 
قدما وبدأت اذهب به للصيد مع 
االصدقاء الى احملادق الشمالية 
واجلنوبية مثل الركسة والدفان 
انة وكبر واخليران واالرياق  والونَّ

واكثر شيء عوهة.

ما احملادق املفضلة لديك؟
محادقنا عجيب����ة وممتازة   ٭
ولكنه����ا اآلن اصبح����ت قليلة 
وش����حيحة باالس����ماك وذلك 
بسبب الصيد اجلائر من القراقير 
واملشابك وشباك الصيد )العديد( 
وهذا الشيء اصبح معروفا لدى 
الكثير من اصح����اب الطراريد 
الذي  وهواة احلداق، فالسؤال 
اود ان اطرحه هو الى متى هذا 
الدمار يعم اغلب احلادق سواء 
او اجلنوبية  الش����مالية  كانت 
ومتى يتوقف اصحاب القلوب 
املالية عن اس����تنزاف اسماكنا 
وخصوص����ا ان اغلب محادقنا 
اصبح الصيد بها تالقيط!! عموما 
احمل����ادق التي افضلها اآلن هي 

الونانة شماال وكبر جنوبا.

ما افضل اوقات الصيد 
باحملادق التي ذكرتها؟

اوق���ات الصيد  ان افض���ل   ٭
الش���مالية وحتديدا  باحملادق 
مبنطق���ة الونان���ة يك���ون من 
منتصف شهر س���بتمبر حتى 
نهاية شهر ديسمبر، اما افضل 
اوقات الصيد فاحملادق اجلنوبية 
وحتديدا منطقة كبر، فبالنسبة 
ل���ي ليس لها وقت محدد ولكن 
اهم ش���يء هو ان يكون بوقت 

الفساد.

ما السمكة املفضلة لديك؟
اس���ماكنا ال يعلى عليها من   ٭
ناحية اجلودة والنوع ولكنها 
وكم���ا ذكرت في الس���ابق فقد 
قلت وشحت من بحرنا واصبح 
احلداق ممال بس���بب ان الواحد 
يجلس ساعات وساعات حتى 
يصطاد سمكة او اثنتني واحيانا 
يرجع بال ش���يء وانا ال افضل 
س���وى نوع واحد من االسماك 

وهو البالول.

ما افضل اماكن تواجد 
سمكة البالول؟

البالول او الهامور من االسماك   ٭
املستوطنة وغير املهاجرة فتجدها 
متواجدة على مدار السنة ولكن 
بأماكن مختلفة حسب املوسم 
وافضل اماك���ن تواجد البالول 
يكون مبكان���ني ويعتبر هذان 
املكانان هما مركز تواجد البالول 
وهما منطقة الركسة والوّنانة.

ما نوع الييم الذي 
تستخدمه خالل رحالتك 

البحرية؟
اوال اح���ب ان اقول ان نوع   ٭
الييم يعتمد بالدرجة االولى على 
اليه  الذهاب  الذي تنوي  املكان 
وعلى نوع السمكة التي ترغب 

يا سالم على البالول

حتى النقرور مو مفتك

بالول احملادق الشمالية غير

نويبي حصيلة إحدى الرحالت

شوف الهامور الطيب

أحلى شي إنك تصيد

تونا رادين وهذا صيدنا

أخبار البحر

أحسن شيء أن الواحد يخترع طراد يطير علشان يفتك 
من زحمة املسنات

 »بحري« صفحة تستقبلكم كل أربعاء 
بكل ما يعنى بالبحر وهواية احلداق

اسبوعيا نسلط الضوء على هذه الهواية، ونستقبل   ٭
مشاركاتكم وصوركم وآراءكم. 

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة أرسلوا تعليقاتكم على 
Bahri@alanba.com.kw :االمييل

اعداد: هادي العنزي  ٭

بوشلمبو نوع من السمك يتواجد في الشواطئ الطينية 
ويشاهد بأعداد كبيرة فوق الطني الزلق بعد انحسار اجلزر 
متاما وله عيون كبيرة بارزة فوق رأسه، وهو ناعم امللمس 

ويصنع جحورا في الطني وال يبتعد عنها كثيرا وحجمه 
صغير بحجم االصبع او يزيد قليال لونه بني مييل في 
بعض االحيان الى الرمادي في اجلزء االسفل منه وهذا 

النوع ال يصلح لألكل لكن اآلسيويني قضوا عليه في 
شواطئنا لرغبتهم في اكله.

)املصدر كتاب »احلداق« حملمد يعقوب بكر البكر(

»املواسم«
الفترةاملوسم

8/24 � 10/14طلوع سهيل
10/15 � 12/5الوسم

12/6 � 1/14املربعانية
1/15 � 2/9الشبط

1/24 � 1/30اسبوع االزيرق
2/10 � 3/7العقارب
3/8 � 4/2احلميم
4/3 � 4/28الذرعان

4/29 � 6/6الكنة )اختفاء الثريا(
6/7 � 6/19الثريا

6/20 � 7/2التويبع )الدبران(
7/3 � 7/15اجلوزاء االولى
7/16 � 7/28اجلوزاء الثانية
7/23 � 7/29باحورة الصيف

7/29 � 8/10املرزم
8/11 � 8/23الكليبني

احلمل والفساد بأيام الشهر الهجري
»الفساد«

56789
1011202122
2324252627

»احلمل«
123412
1314151617
1819282930

تصنيف األسماك
درجة ثالثةدرجة ثانيةدرجة أولى

قطوفسكرزبيدي
شماهيشعريهامور
فرخ شماهينويبيبالول

ضلعهبرطامةسبيطي
احلمام بأنواعهحمرةمزيزي
قبابخباطشعم
سمانخوفعهشيم

شنينوسكننقرور
مطوعيوافهبياح

دبسةكنعدصبور
باسيصافيقرقفان
مييامةعندقطالحه
غزالةثور العندقميد

حلالحةنهاشبطان
كنيينمهمچوى

فهو املاء الرقراق قليل العمق الذي ال يزيد ارتفاعه عن قدم، 
ويكون في نهاية اجلزر وبداية املد فعندما جتزر مياه البحر 

وتعود ثانية للمد يكون شاطئها سياال النها بدأت تسيل 
باجتاه الشاطئ فهذا هو السيال فمتى كان املاء بعمق قدم يكاد 

يكون اسفل القارب مالمسا قاع الشاطئ نقوم بقذف اخليط 
باجتاه الشاطئ على ان تبعد القذفة عن الشاطئ مسافة ال تقل 
عن عشرين الى ثالثني مترا وينتهي السيال عندما تغطي املياه 
قاع الشاطئ وهذه الطريقة ال تصلح في كل الشواطئ وال في 
كل االوقات وانسب مكا لها هو الشواطئ الشمالية مثل شاطئ 

الشويخ، وشاطئ الوطية حتى قبالة مطاحن الدقيق ومن 
اجلزيرة الكبيرة الواقعة قرب منطقة عشيرج، ووقت حداق 

السيال يكون بداية نوفمبر حتى نهاية فبراير بساعات النهار. 
)املصدر كتاب »احلداق« حملمد يعقوب بكر البكر(

ميدار

طرق وأدوات الصيد التقليدية 
ال« في الكويت »السيَّ

سمكة بوشلمبو
تتواجد في الشواطئ الطينية

بوشلمبو


