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في البداية احمد اهلل اننا جنونا من هذا 
اليوم االسود، فقد كنت ذاهبا انا واصدقائي الى 
احملادق اجلنوبية وحتديدا بتاريخ 2009/6/16، 
وفي منتصف الطريق اتى هذا اليوم االسود 
واذا هي سراية قوية جدا جدا جتاوزت سرعتها 
بني 120 و150 كيلومترا في الساعة، ضربتنا 
ونحن في عرض البحر، وقد متلكنا شعور 
بقرب النهاية الدنيوية وبدأنا بالدعاء الى اهلل 
ان ينجينا، وبدأنا نصارع االمواج العالية الكثر 
من 3 الى 4 ساعات حتى ان بعض االصدقاء 
بدأ ينطق الشهادة، وبفضل من اهلل اوال ثم 
من النوخذة خالد التمتام الذي قادنا الى بر 
االمان بخبرته القوية واستطعنا في النهاية 
الوصول الى جزيرة ام املرادم وجنونا، وهذا 

اليوم لن انساه ابدا ما دمت حيا.
دعوة حتب ان توجهها والى من؟

اح���ب ان اوج���ه دعوتي ال���ى اخواني 
احلداقة وارجو منهم االهتمام بعدة السالمة 
واالسعافات االولية دون نقصان كما ارجو 
منهم احملافظة على بحرنا الغالي وعدم رمي 
العلب واالكياس الفارغة، كما اوجه دعوتي 
الى اولياء االمور وادعوهم الى تعليم ابنائهم 
هواية الصيد والسباحة، وفي اخلتام ادعو 

للجميع بالصيد الطيب.

فرسان؟
طريق���ة صيدهم هناك لس���مكة اجلنعد 
مختلفة متاما، فه���م يقومون بصيدها ليال 
من خالل تركيب كشافات على جانبي الطراد 
والييمة )الطعم( يكون س���مكة عومة لكن 
بطريقة الطفاحي، ويبدأون الصيد ويكون 
صيدهم لسمكة اجلنعد بأعداد كثيرة وبأحجام 

مختلفة.
ما انواع االسماك املوجودة بجزيرة فرسان 

الشبيهة بسمكنا هنا؟
هناك عدة انواع من االسماك التي تشبه 
س���مك الكويت، لكن قد تك���ون مختلفة من 
ناحية االلوان، واكثر ما يشبه سمك الكويت 
هو الش���عري والدويلمي والسكن والقطو 

والشنينو واجلنعد.
ما ن��وع الييم ال��ذي اس��تخدمته بجزيرة 

فرسان؟
بش���كل عام نوع اليي���م يعتمد بالدرجة 
االولى على امل���كان الذي تنوي الذهاب اليه 
وعلى نوع السمكة التي ترغب في اصطيادها، 
لكن بجزيرة فرسان استخدمت ييم اخلثاق 

)البرابيج( العومة.
ذك��رت قبل اللقاء انه مر عليك يوم اس��ود 
وانت في البحر، حدثنا عن هذا اليوم االسود.

وراضي العميرة وال استغني عنهم بأي رحلة 
بحرية كانت.

هل حدقت خارج الكويت؟
نع���م لقد حدقت ف���ي اململك���ة العربية 
الس���عودية مبنطقة املش���رحات والعمودة 
ومنيفة وجزيرة فرسان في البحر االحمر، 
واحلداق في جزيرة فرسان السعودية جميل 

وممتع جدا جدا.
حدثن��ا ع��ن حداق��ك بجزي��رة فرس��ان 

السعودية.
كما ذكرت في السابق فإن احلداق والصيد 
بجزيرة فرسان جميل وممتع، وهذه اجلزيرة 
تقع في البحر االحمر وقريبة من اليمن والذهاب 
اليها يحتاج الى عبارة تنقلك اليها وتستغرق 
الرحلة الى اجلزيرة مدة ساعة ونصف الساعة 
تقريبا، وخالل الطريق ستشاهد ما يقارب 84 
جزيرة صغيرة ومبساحات مختلفة، وغير 
ذلك فإن الصيد هناك واالسماك مختلفة عن 
الكوي���ت، وقد يكون هناك بعض االس���ماك 
شبيهة بس���مك الكويت الى حد ما، وعندما 
وصلنا الى اجلزيرة كان موسم صيد سمكة 
اجلنع���د وطريقة صيدهم لس���مكة اجلنعد 

مختلفة عنا متاما.
م��ا طريقة صيد س��مكة اجلنع��د بجزيرة 

جتد فيها انواعا من االس���ماك ال توجد في 
احملادق اجلنوبية وانا افضل اكثر شيء سمكة 

السبيطي والشعم.
أفض��ل أماك��ن تواجد س��مكة الس��بيطي 

والشعم؟
هن���اك ع���دة أماكن تتواجد بها س���مكتا 
السبيطي والشعم ولكن االسياف الشمالية 
ال يعلى عليها مثل اسياف الدوحة والرشدان 

وعوهة واقواع 25.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

حداق الليل أو النهار لكل واحد حس���بة 
معينة وس���مكة معينة وهناك اش���خاص 
يفضلون صيد الليل اكثر من النهار والعكس 
صحيح وأنا أفضل دائما حداق النهار وذلك 
لعدة اس���باب أوال ان صيد النهار يكون فيه 
امان اكثر من الليل اذا ال سمح اهلل حدث اي 
امر طارئ وثانيا الس���مكة تكون في النهار 
حاضرة وترعى عكس الليل انا ال اقول انه 
الليل ال يوجد به صيد بل اقول ان صيد الليل 
يكون قليال والسماك معينة ويكون الصيد 

في وقت القمرة.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

انا ال اذهب ب���أي رحلة بحرية اال ومعي 
اصدقائي جبر بن جامع وخالد فالح الشنيتر 

فيص���ل املوايجي حداق يعش���ق البحر 
والصيد ال���ى حد اجلنون فقد كانت بداياته 
وهو بعمر 14 عاما على األسياف مع اصدقائه 
وقد اخبرنا عن احملادق املفضلة لديه وحداقه 
خارج الكويت وحداقة بجزيرة فرس���ان في 
اماكن  الس���عودية وافضل  العربية  اململكة 
تواجد سمكة السبيطي والشعم ونوع الييم 
الذي يستخدمه خالل رحالته وامور أخرى 

حدثنا عنها املوايجي في هذا اللقاء.
متى كانت بداياتك بهواية احلداق

بداياتي بهواية احل���داق بدأت معي منذ 
الصغر عندما كان عمري 14 عاما تقريبا فقد 
عش���قت البحر والصيد من الطفولة عندما 
كنت اذهب انا واالصدقاء الى االسياف وقد 
تعلمت الصيد من نفسي دون ان يعلمني أحد 
وبعدها تطورت هذه الهواية معي وبدأت أدخل 
للصيد إلى البحر وكنت أذهب إلى احملادق 
اجلنوبية مثل اقواع قاروة والبلداني وايضا 

االقواع السعودية.
ما السمكة املفضلة لديك؟

االسماك كثيرة ومتنوعة وبحرنا فيه من 
اخلير الش���يء العجيب وخصوصا احملادق 
اجلنوبية جتد فيها انواعا عديدة من االسماك 
وباحجام ممتازة وايضا احملادق الش���مالية 

سمكة الفرش تتواجد
في المياه العميقة

بين الصخور والشقوق

تصنيف األسماك

الفرش في السواحل  تتواجد سمكة 
أحيانا وفي املياه العميقة ومتوس���طة 
العمق بني الصخور والشقوق، لون اجلسم 
بني رمادي، توجد بقع سوداء على اجلزء 
العلوي للجسم ويوجد نوع آخر تكون 
فيه بدل البقع خطوط س���وداء متصلة 
حيث تشكل ثالثة خطوط طويلة وهي 
صاحلة ل���أكل إال أنها غير مرغوبة في 
الس���وق ويتم صيدها بواسطة اخليط 

والقراقير.
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1/15 � 2/9الشبط

1/24 � 1/30اسبوع االزيرق
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باقة ورد
إلى كل من ساهم بإطالق

حداقتنا وعودتهم

إلى أرض الوطن.

سمكة الفرش

إن البطاري���ق في موس������م التوال���د تتجمع في 
مستعمرات كثيفة في القارة القطبية اجلنوبية واألصقاع 
القريب���ة منها وتتكيف هذه الطيور بش���كل جيد مع 
احلياة البحرية ف���ي املناطق القطبية الباردة وهناك 
نوع من البطاريق يس���مى »اديلي« تدخل الى داخل 
البر لتبني أعشاش���ها هناك وتعتبر طيور البطريق 

من أمهر السباحني.

طيور البطريق القطبية

اية تجاوزت سرعتها 120 كيلومترًا في الساعة نجونا من سرَّ

الموايجي: صيد الجنعد بجزيرة فرسان يكون لياًل وطفاحي

الشعم طيب واالبتسامة أحلى

سمكة »برقة« ..الغريبةفيصل املوايجي مع السبيطي الزين

صديقه ..ومع بالول جزيرة فرسان

شوف فسكر عمان!

سبيطيتان صيد النهار

يا سالم على الهامور


