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التي  بداية، هــذه االيــام 
نحن فيها يكثر صيد اسماك 
الشــعم التي لها صيت المع 
بني احلداقة، فهي اكثر سمكة 
مطلوبــة بأي رحلــة صيد، 
والشــعم يتواجد على مدار 
العام في املناطق الشــمالية 
واجلنوبية ومنها احليشان 
والرشــدان واغلــب محادق 
الفنطاس، ويستخدم لصيده 
انواع مختلفة من الييم واذا 
انت حاب حتدق له بالصيف 
عليــك بالشــريب ومصران 
الدجاج، وفي الشتاء الربيانة، 
وطبعا مع الشعم الزم يدخل 
رّغاب النويبي وهذه السمكة 
ايضا لها عشاق وأفضل أماكن 
الركســة وعوهة  تواجدهــا 
وعليك بييم اخلثاق والربيان.

صيد الشعم والهامور
ويضيف: طبعــا مع كثر 
صيــد الشــعم هــذه االيــام 
كمــا ذكرت في الســابق يبدأ 
موسم عبور اسماك النقرور 
والنويبــي والشــماهي، وال 
تنــس الهامور ســيد املائدة 
الكويتية، فهو من االســماك 
املستوطنة ويتواجد على مدار 
الســنة ويبدأ موسم صيده 
في شهر ديسمبر في احملادق 
الشمالية مثل الركسة وعوهة 
»ام اخلير« وايضا في احملادق 
اجلنوبية عند اجلزر امثال كبر 
وام املرادم وقاروه، وصيده 
يكــون باســتخدام طريقــة 
احملاياة وتختار له االسماك 
الصغيرة مثل الچم والشعم 
واملچوه واليميامه وغيرها من 
االسماك ذوات احلجم املناسب 

واملطلوب ولونها ابيض.

السبيطي وطرق صيده
وتابع: ما في شــك نهائيا 
ان كل حــداق وصاحب طراد 

هذه االماكــن الصيد متوافر 
والسمكة حاضرة تبي فسكر 
وشعم ونويبي موجود ضلعه 
عظيمي چنعد ودويلمي هم 
موجــود، وما في شــك انني 
ارغــب فــي صيــد الشــمال 
ولكن ماذا نقول وقد منعونا 
وسكروا اجلون علينا وأمتنى 
أن يخرج علينا اي مســؤول 
ويقول متى يفتحون اجلون 

مرة أخــرى فقد تعبنا 
واشتقنا للمحادق 

الشــمالية، حتى 
انني انصح دائما 
الشباب بالذهاب 
محــادق  الــى 
عوهة ومحادق 
الركسة والدفان 

بشرط ان يكون 
الصيــد فــي وقت 

وأكثر األشياء التي تعلمتها 
منه سياقة الطراد ومواسم 
االسماك الشمالية واجلنوبية 
ومتى تتواجد االســماك في 
موقع وتغير مكانها وتتجه 
الى مــكان آخر وعلــى ماذا 
يعتمــد الصيد اكثر شــيء 
كــه  الرَّ اســتخدم  ومتــى 
والعالق واملوادع والترديع 
وحســبة املايــاه واشــلون 
ة الييمة وأشياء أخرى  شــكَّ
كثيرة وأهمها احملافظة على 
البحر وعــدم تدميره برمي 
الفارغة  العلــب واألكيــاس 
بــه، وبعــد ان كبــرت معي 
هذه الهوايــة اجلميلة بدأت 
ارافق االصدقاء للصيد، وكنا 
نذهــب قبل املنع للصيد في 
احليشان والرشدان والدفان 
وصيدنا كان نويبي وشعم 
وبواليل وسبيطي ومزيزي 
وحتى اجلنوب ذهبنا إليه 
واســتمتعنا مع بعض 
وفزنا بأغلب أنواع 

اسماك اجلنوب.

رحالت صيد طيبة
وأضــاف: من 
رحــالت  افضــل 
صيدي التي خضتها 
طوال فترتــي وأنا 
بالبحــر هــي تلك 
التــي كانــت مــع 
صديقــي النوخذة 
النجدي وكنا  بدر 
الى  يومها ذاهبني 
الــزور  منطقــة 
وتوفقنا ورجعنا 
طيــب  بصيــد 
وكانــت احلصيلة 
 4 عــن  عبــارة 
بواليل جذاعية 
و2 مزيزيــة و3 
و10  فســكرات 
ربيب و8 شعارى 

املوسم يعني شهري سبتمبر 
ومارس.

بدايات تولعي بالخيط والسمكة
يقــول: غرامــي بالبحــر 
كان  باخليــط  وتولعــي 
وأنــا بعمر 12 عامــا وكانت 
طلعاتــي مــع الوالــد ربــي 
يحفظه للمحادق الشــمالية 
احليشان والدفان والرشدان 
والركســة وأيضا للمحادق 
اجلنوبيــة عريفجــان، 
جليعة، كبر، قاروة، ام 
املرادم، باإلضافة الى 
حداق االسياف يعني 
الوالد ربــي يطول 
بعمره علمني على 
كل احملادق شــمال 
وجنوب وزرع فيني 
حب اخليط والسمكة، 

وهذه الرحلة ال انساها ابدا.

أمنيات بحرية
أمتنى أن يتغير بحرنا الى 
االفضل وأن تنعدم املشــابك 
والقراقير ويتم انشاء مسنات 
جديــدة وصيانــة املوجودة 
وأكبر همنا نحن اآلن معشر 
احلداقة ان يرجع اجلون الى 
احضــان احلداقة فقــد طال 
الفــراق واالنتظــار، وأيضا 
امتنــى مــن بعــض االخوة 
احلداقة االهتمام بالبحر وعدم 
رمي العلب واألكياس الفارغة 
فلماذا يا أخي احلبيب ما تضع 
كل شــيء يخصك في كيس 
داخل طــرادك وعندما تصل 
للمســنة تضعه في احلاوية 
وهذا أقل ما تفعله؟! وأمتنى اال 
يخاطر بعض الشباب بحياته 
ألجل سمكة، وخصوصا بوقت 
الســرايات والبوارح وأرجو 
منهــم احلــذر في مثــل تلك 

األوقات.

ختامية
واختتم البصيري قائال: 
اشــكر جريــدة »األنبــاء« 
واملتمثلة في صفحة »بحري« 
على اهتمامها الدائم مبعشر 
احلداقة وهمومهم ومشاكلهم، 
كما ارجو من اخواني احلداقة 
الســالمة  االهتمــام بعــدة 
واإلســعافات األولية كاملة 
وأرجو منهم ايضا اخذ الاليف 
جاكيت وطفاية احلريق يجب 
ان تكون باستمرار بالطراد 
والفيوزات شيء مهم، ويجب 
ان يكــون الواحــد مطلعــا 
وعنده خبرة ولو بســيطة 
عن اغلب اعطال املكائن حتى 
اذا تعطلت معه في يوم من 
االيــام يكون يعــرف كيف 
يتصــرف. وفي اخلتام ربي 

يحفظ اجلميع.

مــا يفكــر بســمكة واحــدة 
وهي الســبيطي، هذا النوع 
يختلف عن باقي االنواع من 
االســماك فعــال »دوالر«، يا 
اخي صيدته متعة وضربته 
تفزز قلبك وشــوفته تشرح 
الصدر وضياعه منك وقّصة 
للخيــط جتعــل يومــك كله 
تعيسا، فسمكة واحدة حتمل 
كل هذه الصفــات واملميزات 
مــاذا يكــون رقــم تصنيفها 
بالنسبة لي؟ اقول عنها انها 
الرقم واحد وصاحبة االمتياز، 
والسبيطي من االسماك الذكية 
واحلــذرة جدا جدا، ويحتاج 
لصيدهــا الهدوء وخصوصا 
على السيف، ويجب التعامل 
معها بدقة ويفضل انك اذا تبي 
تفوز فيه عليــك انك تختار 
له ييم من نفس املكان الذي 
يرعى فيه وتشّكه »محاياة« 
وبعدها انطر الضربة الطيبة 
او حتــط له مصــران دجاج 

ويفضل انك تستخدم 
طريقة الركة آخر 
الثبر واول السجي 
وطريقــة صيــده 
وييمتــه تختلف 
اذا كان على سيف 

او غّبه.

أماكني الحالية 
جنوبية

ويضيــــف: 
االماكــن  اكثــر 

التي اذهب اليها 
اآلن واستمتع 
بصيــدي هي 
احملـــــادق 

اجلنوبية، 
خصوصا 
منـــاطق 

الـــــــــــزور 
واجلليعـــــــة 

وعريفجان، في 

فهد البصيري حداق تفنن في صيد احملادق الشمالية واجلنوبية، 
عرف اسرار الصيد والبحر من والده وهو بعمر 12 عاما، عشق اسماك 
الشعم والسبيطي والهامور والنقرور والنويبي، فكان لها باحثا، صفحة 
»بحري« اليوم دخلت معه الى ذكريات الصيد واين كان يذهب مع والده، 
وافضل اماكن تواجد اسماك الشعم والسبيطي والهامور والفسكر 
والنويبي وما السمكة التي يكثر صيدها اآلن وأهم طرق وفنيات صيد 
حبيب املاليني السبيطي، وملاذا غير دّفة طراده للمحادق اجلنوبية؟ 
وما االسباب؟ كما اطلعنا البصيري على افضل رحالت صيده ومباذا رجع 
للمسنة واكثر امنياته البحرية التي يريدها ان تتحقق، فإلى التفاصيل:

البصيري: هذا وقت الشعم.. 
والنقرور عابر مع النويبي

احلداق فهد البصيري 
مع شعم السيف

احلداق 
محمد الكندري 

مع املزيزي


