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 بداية: تولعت بالبحر والصيد منذ الصغر وكنت ارافق القائد 
الوالــد، ربي يحفظه، خــالل رحالته البحرية الــى اغلب احملادق 
واالسياف، وقد تعلمت من النوخذة الوالد كل شيء يخص البحر 
والصيد من الطريقة الصحيحة للموادع وحسبة املايات والترديع 
ومعرفة انواع الييم حق كل ســمجة بالصيف والشــتاء واشــياء 
أخــرى كثيرة وبعــد ان كبرت وكبرت معي هوايــة احلداق بدأت 
مبرافقة االصدقاء برحالت صيد متنوعة شمالية وجنوبية وأكثر 
األماكن التــي كنت اروحلها هي جزر اجلنــوب ام املرادم وقاروه 
وفي الشــمال احليشان والرشدان والدفان وهذه األماكن متوافرة 
فيها الســمجة احلالل امثال السبيطي والشعم والنويبي والشيم 

والهامور والبالول.

  موسم صيد النقرور والشيم
  ويضيف: موسم النقرور يكون من شهر ابريل لغاية نهاية شهر 
يوليو ويتواجد النقرور باألماكن العميقة واكثر تواجد له باالرياق 
وايضا باألماكن القريبة على الديرة مثل الركســة وبالنسبة حق 
الشيم على قولتهم اكل احلشيم وطعمها طيب وموسمها يكون من 
شهر يوليو حتى شهر اغسطس، وسمجة الشيم تتواجد باملياه التي 
تكون جرتها قوية ومكان تواجدها عند رأس الساملية الدردور ولها 
طريقتــان بالصيد االولى طريقة اللفاح والطريقة الثانية حتتاج 
الى خيط سميك حجمه من الـ ١٠٠/٨٠ ويكون نهاية اخليط مسيم 

ولها ترديعة خاصة وافضل ييمة لها هي سمجة املچوه. 

  أفضل أماكن الصيد 
  ويتابــع: أماكن الصيــد في الســابق كانت كثيرة 

وخصوصــا قبل تســكير اجلون امــا اآلن فقد 
اختلف الوضع فأصبحت أماكن الصيد قليلة 

والصيد لك عليه ولكن من واقع خبرتي 
املتواضعة اجد ان افضل أماكن الصيد 

من بعد ما تسكر اجلزء الشمالي 
البحري هــي منطقة الدفان أو 
تسمى قطعة الدفان والركسة 
ويتوافر فيها أسماك عديدة 
ومســتحبة لــدى عديد من 
احلداقة مثل النويبي والشعم 
واملزيزي والوحر والنقرور 

وغيره من األسماك.

  السبيطي ذكي وله مواسم
  ويضيف: سمكة السبيطي 

سمكة ذكية والدليل على ذكائها 
انه عندما تصطادها باخليط تذهب 

الى اقرب نقطة لتواجد الصخور لكي 
تلتف حولهــا وتقص اخليط لذلك جتد 

اغلب الشباب يتمنون صيد السبيطي سمكة 
صعبة بالصيد ويشهد لها الكثيرون وحتتاج 

الى صبر وكذلك لها مواسم مثل الصيف 
تكون قريبة من السيف اما في فصل 

الشتاء فتكون في األماكن العميقة 
وهم كذلك لها مايات معينة يعني 
بداية رشة املاية «السجي» أو 
بداية «الثبر» ويفضل وقت 
الفجر النهــا ترعى وتكون 
فرصــة الفــوز بهــا أقوى 
وافضــل ييــم للســبيطي 
املنجوس والزوري واملصير 
ويكون امليدار حجمه ٠٢/٠٣ 
وال يتجاوز سمك خيطك الـ 

.٥٥
  

  الهامور والجنعدة.. طرق صيد 
وأماكن

  ويقول: الهامور سمكة مستوطنة 
وليســت مهاجرة ومتواجــدة على مدار 

العــام ومعروف الهامور هي ســمكة طينية 

وصخريــة على حســب األماكن مثل جنــوب الكويت تعيش بني 
الصخور واملرجان ويســمى بيتها «ميفــرة» أو خرابة وكذلك في 
الشمال تكون طينية في اغلب أماكنها وافضل أماكن لصيدها اجلزر 
وطبعانة الفنطاس اذا كنت من محبي محادق اجلنوب واما محادقها 
الشمالية فتكون صوب جزيرة فيلكا والركسة والدفان ولها طرق 
كثيرة للصيد مثل التشخيط أو اللفاح وكذلك املتعارف عليه صيد 
اخليط والطعم (اخلثاق/ مچوه/ ميد/ مييام) تكون سمكة الطعم 
كاملة ويفضل حي، اما سمكة الچنعد فيتمتعون في صيدها عن 
طريق التشــخيط أو اللفاح والغوص واالكثر متعارف عندنا في 
الكويت (الغوص/ التشخيط) قلة من احلداقة يصطادونها باخليط 
ولها متعة كبيرة في صيدها ألنها من األســماك القوية والشرسة 
وطعمها لذيذ اذا كانت مطبق، وموســم سمكة الچنعد بداية شهر 
ســبتمبر وحتى نهاية شهر ابريل وبالنســبة ألماكنها تكون في 
جــزر اجلنوب أم املرادم وقاروه وكبر وكذلك املناطق الســاحلية 

اجلنوبية مثل الزور واخليران. 

  الشعم يكثر في اكتوبر
  ويضيف: سمكة الشعم لها مكانة كبيرة عند حداقة الكويت 
طعمها لذيذ بكل طرق طبخها وأنا أفضل الشعم األصفر الزعانف 
عن باجي فصيلته كذلك ضربتها على اخليط فيها متعة حقيقة 
بالعربي (تونســك)، وتتواجد في الركسة واحليشان وقطعة 
الرشدان وقطعة الفنطاس يكثر صيدها مع بداية اكتوبر، وافضل 
ييم لها بعوهة الشريب وصالخة امليد والربيان ومصران الدجاح 
وفي فصل الصيف عليك مبنطقة الدفان وييمتك خلها ربيان.

  ماية الشماهي الفسادة والوقفة 
  وأكد ان الشــماهي من الســمك اللي 
صيدته صعبة وممتعة في نفس الوقت 
وعنيدة وال تستســلم بســهولة 
وتقاوم آلخر نفس، وموسمها 
يكــون من بداية شــهر مايو 
لغاية شــهر سبتمبر أماكن 
تواجدها الركســة واقواع 
جزيرة عوهة والطبعانات 
وأفضــل مايه لهــا تكون 
فسادة ووقت الوقفة وافضل 
الطعم يكون ربيان شحامي 
الكبير، والضلعة موسمها 
شــهر مــارس وصيدها في 

السواحل اجلنوبية.

  السرايات وخطورتها
  وقال: اوقف عن احلداق وهواياتي 
البحرية خالل موسم السرايات وذلك 
بسبب تقلبات اجلو املفاجئة وأقعد بالبيت 
وال اخاطر بحياتي علشان سمجة في هذه 
اللحظة اخذ بريك وأنبه ترا موســم 
الســرايات يكون من شــهر أبريل 
الى بدايات شــهر مايو وامتنى 
من اخواني احلداقة ان يحذوا 
حــذوي وياخــذوا احليطة 
واحلذر وربي يحفظ اجلميع.

  ختامية 
  واختتم العيدان قائال: 
اكثر شي يضايقني بالبحر 
البعض من الناس يرمي 
النفايات وال يكترث وأكثر 
شي صوب اجلزر اجلنوبية 
البحر تلفان نفايات يا ناس 
ما عندكم حفاظ على البيئة 
البحرية، وقلة املسنات ارهقت 
أغلب احلداقة فلماذا ال يتم انشاء 
مســنات جديدة وتوسيع وصيانة 
املوجودة؟ كما ارجو من اخواني احلداقة 
التعاون مع اخوانهم خفر السواحل وحماية 

  وقال: اوقف عن احلداق وهواياتي 
البحرية خالل موسم السرايات وذلك 
بسبب تقلبات اجلو املفاجئة وأقعد بالبيت 
وال اخاطر بحياتي علشان سمجة في هذه 
اللحظة اخذ بريك وأنبه ترا موســم 
الســرايات يكون من شــهر أبريل 
الى بدايات شــهر مايو وامتنى 
من اخواني احلداقة ان يحذوا 
حــذوي وياخــذوا احليطة 
واحلذر وربي يحفظ اجلميع.

  واختتم العيدان قائال: 
اكثر شي يضايقني بالبحر 
البعض من الناس يرمي 
النفايات وال يكترث وأكثر 
شي صوب اجلزر اجلنوبية 
البحر تلفان نفايات يا ناس 
ما عندكم حفاظ على البيئة 
البحرية، وقلة املسنات ارهقت 
أغلب احلداقة فلماذا ال يتم انشاء 
مســنات جديدة وتوسيع وصيانة 
املوجودة؟ كما ارجو من اخواني احلداقة 
التعاون مع اخوانهم خفر السواحل وحماية 

اخليط والطعم (اخلثاق/ مچوه/ ميد/ مييام) تكون سمكة الطعم 
كاملة ويفضل حي، اما سمكة الچنعد فيتمتعون في صيدها عن 
طريق التشــخيط أو اللفاح والغوص واالكثر متعارف عندنا في 
الكويت (الغوص/ التشخيط) قلة من احلداقة يصطادونها باخليط 
ولها متعة كبيرة في صيدها ألنها من األســماك القوية والشرسة 
وطعمها لذيذ اذا كانت مطبق، وموســم سمكة الچنعد بداية شهر 
ســبتمبر وحتى نهاية شهر ابريل وبالنســبة ألماكنها تكون في 
جــزر اجلنوب أم املرادم وقاروه وكبر وكذلك املناطق الســاحلية 

  ويضيف: سمكة الشعم لها مكانة كبيرة عند حداقة الكويت 
طعمها لذيذ بكل طرق طبخها وأنا أفضل الشعم األصفر الزعانف 
عن باجي فصيلته كذلك ضربتها على اخليط فيها متعة حقيقة 
بالعربي (تونســك)، وتتواجد في الركسة واحليشان وقطعة 
الرشدان وقطعة الفنطاس يكثر صيدها مع بداية اكتوبر، وافضل 
ييم لها بعوهة الشريب وصالخة امليد والربيان ومصران الدجاح 
وفي فصل الصيف عليك مبنطقة الدفان وييمتك خلها ربيان.

  وأكد ان الشــماهي من الســمك اللي 
صيدته صعبة وممتعة في نفس الوقت 
وعنيدة وال تستســلم بســهولة 
وتقاوم آلخر نفس، وموسمها 
يكــون من بداية شــهر مايو 
لغاية شــهر سبتمبر أماكن 
تواجدها الركســة واقواع 
جزيرة عوهة والطبعانات 
وأفضــل مايه لهــا تكون 
فسادة ووقت الوقفة وافضل 
الطعم يكون ربيان شحامي 
الكبير، والضلعة موسمها 
شــهر مــارس وصيدها في 

  ويتابــع: أماكن الصيــد في الســابق كانت كثيرة 
وخصوصــا قبل تســكير اجلون امــا اآلن فقد 

  ويتابــع: أماكن الصيــد في الســابق كانت كثيرة 
وخصوصــا قبل تســكير اجلون امــا اآلن فقد 

  ويتابــع: أماكن الصيــد في الســابق كانت كثيرة 

اختلف الوضع فأصبحت أماكن الصيد قليلة 
والصيد لك عليه ولكن من واقع خبرتي 

املتواضعة اجد ان افضل أماكن الصيد 
من بعد ما تسكر اجلزء الشمالي 

البحري هــي منطقة الدفان أو 
تسمى قطعة الدفان والركسة 
ويتوافر فيها أسماك عديدة 
ومســتحبة لــدى عديد من 
احلداقة مثل النويبي والشعم 
واملزيزي والوحر والنقرور 

  ويضيف: سمكة السبيطي 
سمكة ذكية والدليل على ذكائها 

انه عندما تصطادها باخليط تذهب 
الى اقرب نقطة لتواجد الصخور لكي 

وفي فصل الصيف عليك مبنطقة الدفان وييمتك خلها ربيان.

  ماية الشماهي الفسادة والوقفة 
  وأكد ان الشــماهي من الســمك اللي 
صيدته صعبة وممتعة في نفس الوقت 
وعنيدة وال تستســلم بســهولة 
وتقاوم آلخر نفس، وموسمها 
يكــون من بداية شــهر مايو 
لغاية شــهر سبتمبر أماكن 
تواجدها الركســة واقواع 
جزيرة عوهة والطبعانات 
وأفضــل مايه لهــا تكون 
فسادة ووقت الوقفة وافضل 
الطعم يكون ربيان شحامي 
الكبير، والضلعة موسمها 
شــهر مــارس وصيدها في 

السواحل اجلنوبية.

  السرايات وخطورتها
الى اقرب نقطة لتواجد الصخور لكي   وقال: اوقف عن احلداق وهواياتي 

تلتف حولهــا وتقص اخليط لذلك جتد 
اغلب الشباب يتمنون صيد السبيطي سمكة 
صعبة بالصيد ويشهد لها الكثيرون وحتتاج 

الى صبر وكذلك لها مواسم مثل الصيف 
تكون قريبة من السيف اما في فصل 

الشتاء فتكون في األماكن العميقة 
وهم كذلك لها مايات معينة يعني 
بداية رشة املاية «السجي» أو 
بداية «الثبر» ويفضل وقت 
الفجر النهــا ترعى وتكون 
فرصــة الفــوز بهــا أقوى 
وافضــل ييــم للســبيطي 
املنجوس والزوري واملصير 
٠٢

وال يتجاوز سمك خيطك الـ 

  الهامور والجنعدة.. طرق صيد 

  ويقول: الهامور سمكة مستوطنة 
وليســت مهاجرة ومتواجــدة على مدار 

العــام ومعروف الهامور هي ســمكة طينية 

  وقال: اوقف عن احلداق وهواياتي 
البحرية خالل موسم السرايات وذلك 
بسبب تقلبات اجلو املفاجئة وأقعد بالبيت 
وال اخاطر بحياتي علشان سمجة في هذه 
اللحظة اخذ بريك وأنبه ترا موســم 
الســرايات يكون من شــهر أبريل 
الى بدايات شــهر مايو وامتنى 
من اخواني احلداقة ان يحذوا 
حــذوي وياخــذوا احليطة 
واحلذر وربي يحفظ اجلميع.

  ختامية 

اكثر شي يضايقني بالبحر 
البعض من الناس يرمي 
النفايات وال يكترث وأكثر 
شي صوب اجلزر اجلنوبية 
البحر تلفان نفايات يا ناس 
ما عندكم حفاظ على البيئة 
البحرية، وقلة املسنات ارهقت 
أغلب احلداقة فلماذا ال يتم انشاء 
مســنات جديدة وتوسيع وصيانة 
املوجودة؟ كما ارجو من اخواني احلداقة 
التعاون مع اخوانهم خفر السواحل وحماية 

الى اقرب نقطة لتواجد الصخور لكي 
تلتف حولهــا وتقص اخليط لذلك جتد 

اغلب الشباب يتمنون صيد السبيطي سمكة 
صعبة بالصيد ويشهد لها الكثيرون وحتتاج 

الى صبر وكذلك لها مواسم مثل الصيف 

  وقال: اوقف عن احلداق وهواياتي 
البحرية خالل موسم السرايات وذلك 
بسبب تقلبات اجلو املفاجئة وأقعد بالبيت 
وال اخاطر بحياتي علشان سمجة في هذه 
اللحظة اخذ بريك وأنبه ترا موســم 

 بداية: تولعت بالبحر والصيد منذ الصغر وكنت ارافق القائد 
الوالــد، ربي يحفظه، خــالل رحالته البحرية الــى اغلب احملادق 
واالسياف، وقد تعلمت من النوخذة الوالد كل شيء يخص البحر 

وصخريــة على حســب األماكن مثل جنــوب الكويت تعيش بني 
الصخور واملرجان ويســمى بيتها «ميفــرة» أو خرابة وكذلك في 
الشمال تكون طينية في اغلب أماكنها وافضل أماكن لصيدها اجلزر 

 عشق الصيد وتولع بضربة السمجة واخليط منذ نعومة أظافره، عرف أسرارا بحرية كثيرة، تعلم على يد النوخذة والده حسبة املايات والطريقة الصحيحة للموادع والترديع، تفنن بصيد السبيطي والشعم والشماهي. صفحة 
«بحري» تلتقي اليوم احلداق عقيل العيدان الذي نشأ على حب املوج األزرق وافضل وقت لصيد الشيم والنقرور وأفضل أماكن الصيد حاليا بعد تسكير اجلون وما هي طرق صيد الهامور والچنعد وبأي وقت يكثر صيد أسماك الشعم 

ومايات صيد سمكة الشماهي وأفضل ييمة لها كما أطلعنا العيدان على أجمل رحلة صيد كانت له وخطورة السرايات على احلداقة ومتى يتوقف عن الصيد ومعلومات بحرية قل نظيرها جتدونها بهذا احلوار، فإلى التفاصيل.

وصخريــة على حســب األماكن مثل جنــوب الكويت تعيش بني 
الصخور واملرجان ويســمى بيتها «ميفــرة» أو خرابة وكذلك في 
الشمال تكون طينية في اغلب أماكنها وافضل أماكن لصيدها اجلزر 
وطبعانة الفنطاس اذا كنت من محبي محادق اجلنوب واما محادقها 
الشمالية فتكون صوب جزيرة فيلكا والركسة والدفان ولها طرق 
كثيرة للصيد مثل التشخيط أو اللفاح وكذلك املتعارف عليه صيد كثيرة للصيد مثل التشخيط أو اللفاح وكذلك املتعارف عليه صيد 
اخليط والطعم (اخلثاق/ مچوه/ ميد/ مييام) تكون سمكة الطعم 

 عشق الصيد وتولع بضربة السمجة واخليط منذ نعومة أظافره، عرف أسرارا بحرية كثيرة، تعلم على يد النوخذة والده حسبة املايات والطريقة الصحيحة للموادع والترديع، تفنن بصيد السبيطي والشعم والشماهي. صفحة  عشق الصيد وتولع بضربة السمجة واخليط منذ نعومة أظافره، عرف أسرارا بحرية كثيرة، تعلم على يد النوخذة والده حسبة املايات والطريقة الصحيحة للموادع والترديع، تفنن بصيد السبيطي والشعم والشماهي. صفحة 

 العيدان: الضلعة في اجلنوب  
اقه  والسبيطي مِنْوة احلدَّ


