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ع صيدها  سمكة المطوَّ
بالخيط أو بواسطة القراقير

سمكة املطوع

تصنيف األسماك

تعتبر ســـمكة املطوع من االســـماك 
الصاحلة لألكل اال ان قيمتها الشـــرائية 
بالسوق غير مرغوب فيها ويصل طول 
هذه السمكة الى ٤٥ سم وتشبه الى حد 
كبير سمكة الينم مع اختالف بسيط في 
الشكل واللون وتتواجد سمكة املطوع 
في املياه العميقة ولدى جسمها خطوط 
وبقع داكنة تختفي مع ازدياد عمر السمكة 
وطريقة صيدها تكون باخليط أو بواسطة 

القراقير.
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نصيحة
اشتر طـرادا أميركيــا قديمــا 

وال تشتــِر طـرادا خليجيـا 
جديدا.

صديقه حمد مع سبيطي من احلجم الكبيرحسني كمال وصيد السبيطي

مجموعة صيد متنوعة في إحدى الرحالتكمال وصيد الهامور باملسدس البحريابنته مع النقرور

ومع البالول السنعكمال وصيد اجلون سبيطي

أكبر األخطاء التي يرتكبها بعض الحداقة هي قتل الچم

كمال: الجون و«عوارض ٩٠٩٠» أفضل أماكن صيد السبيطي
حسني كمال حداق يعشق البحر والصيد 
مـــن األلف إلى الياء فقد كانت بداياته مع 
والده وقد اخبرنا عن افضل احملادق لديه 
والسمكة املفضلة لديه وافضل اماكن تواجد 
سمكة السبيطي وافضل االماكن التي غاص 
بها وعن الشيء الذي يضايقه بالبحر وامور 

اخرى حدثنا عنها كمال في هذا اللقاء.
متى بديت هواية احلداق؟

بديت هواية احلداق في سنة ١٩٧٩ وكان 
عمري وقتها ١٢ عاما تقريبا وكنت ارافق 
الوالد خالل رحالته البحرية الى احملادق 
الشـــمالية واجلنوبية ومن هذه احملادق 
ارياق قاروة وارياق شيروز وارياق الدرر 
واقواع ٢٥، ٦٠، ٩٠٩٠، ٤٥ والصفر وعوهة 
وغير ذلك فقد تعلمت من الوالد اشـــياء 
كثيرة من ترديع ووضع الييم وحســـبة 
املاياه ومعرفة الفساد واحلمل والسجى 

والثبر من القمره وامورا اخرى كثيرة.
ما أفضل احملادق لديك اآلن؟

احملـــادق عندنا كثيرة ومتنوعة وهللا 
احلمد وافضلها عندي اآلن بالنسبة حق 
السبيطي هي اجلون وعوارض ٩٠٩٠ وال 
تنسى أن صيد السبيطي يكون بكل مكان 
ولكن على حسب املرعى الذي يتغذى منه 
يعني الزم تكون الييمة من نفس املكان 

الذي يتغذى منه السبيطي.
ما السمكة املفضلة لديك؟

األسماك وهللا احلمد كثيرة ومتنوعة 
وبحرنا فيه من اخلير الشيء الكثير وافضل 

سمكة عندي هي السبيطي والهامور.
هل تتعب على صيد السبيطي؟

هذا شيء أكيد وخصوصا ان السبيطي 
يحتاج صيده إلعداد مســـبق من ناحية 
طريقة ترديع اخليط ونوع اخليط ونوع 
امليدار ونوع الييمـــة ويحتاج ايضا الى 

وقت معني وهدوء وصبر.
ما أفضل اماكن تواجد السبيطي؟

افضل أماكن تواجد السبيطي بالنسبة 
لي هي اجلون وعوارض ٩٠٩٠ يتواجد بها 
اقل سبيطي بحجم ٧٠سم خالل شهر يناير 
الى فبراير وبعدها ينتقل السبيطي الى 
الدفان في شهر مارس الى بداية السرايات 
وبعدها يرجع مرة اخرى الى اجلون في 

شهر يوليو الى غاية اكتوبر.
ما الذي حببك في احلداق؟

احلداق جميل جدا وممتع وهناك أمور 
كثيرة جتعل الواحد يعشق البحر والصيد، 
ولكن السبب الرئيسي حلبي احلداق هو اكل 
السمك نفسه ألنه اصبح اآلن كل شيء فيه 

مواد كيماوية سواء اللحم او الدجاج.
هل لديك هواية أخرى بجانب احلداق؟

نعم عندي هواية جميلة جدا وممتعة 
وأكثر االشخاص يستخدمون هذه الهواية 
في فصل الصيف وهذه الهواية هي الغوص 
والصيد باملســـدس البحري ولدي ايضا 
هواية اخرى ولكن لألســـف ليس لها اي 
اهتمـــام او مكان تقام فيه وهي ســـباق 

الزوارق السريعة.
حدثنا عن سباق الزوارق؟

ســـباق الزوارق السريعة هواية من 
الهوايـــات البحرية اجلميلـــة ولكن كما 
ذكرت في الســـابق ليس لها أي اهتمام 
من املسؤولني وليس لها مكان لتقام به 
وهذه الهواية افضلها منذ العام ٨٥ وكنت 
الكاظمي  أنا واصدقائـــي طارق  أزاولها 
وبكر شيخان الفارس وعماد بوخمسني 
وســـؤالي هو ملاذا ال يتم انشـــاء ناد أو 
مركز  خـــاص لهذه الهواية مع العلم ان 

اكثر دول العالم ميارسون هذه الهواية 
ويهتمون بها جدا وقد تقدمنا بطلب منذ 
فترة الى نادي الساملية ليحددوا لنا موقعا 
خاصا ملمارسة وتعليم هذه الهواية على 
نفقتنا اخلاصة ولكن لالسف الشديد قوبل 
هـــذا الطلب بالرفض، مع العلم ان نادي 
الســـاملية اعطى شركة موقع مبساحة ٦ 
آالف متر ونحن لم نطلب سوى ٤٠ مترا 
انظر إلى فرق املســـاحة فأين التشجيع 

والدعم الذي نرجوه.
ما أفضل األماكن التي غصت فيها؟

أماكن الغوص او املغاصات كثيرة في 
اخلارج وقد تكون محدودة عندنا فقط في 
اجلنوب والدمـــار املوجود في املغاصات 
اجلنوبية والنـــوادي البحرية كبير جدا 
وهذا الدمار يجعل عينك تدمع حتت املاء 
ولكن افضل االماكن التي غصت فيها هي 

تايلند وشرم الشيخ.
حدثنا عن غوصك بتايلند؟

الغوص بتايلند شيء ومختلف متاما 
فأول شيء تراه عندما تغوص هو النظافة 
غيــــر الطبيعية وغير ذلك فأرضية مياه 
تايلند رملية وكأنها كرســــتال واسماك 
بحرهم قد تكون مشــــابهة إلى حد كبير 
اسماكنا مثل البالول والشعم والشعري 
والقباقب واخلثــــاق ولكن هناك نظرية 
يجب ان تكون باحلسبان وهي ان اختالف 
لون وطعم وشكل الســــمكة يكون على 

حسب املرعى.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

أنا ال أذهب بأي رحلة بحرية إال ومعي 
اصدقائي طارق الكاظمي وعماد بوخمسني 
الفارســــي وعبدالرزاق  وبكر شــــيخان 
اخلميس وحمد كمال وال استغني عنهم 

بأي رحلة بحرية كانت.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت امتلك اكثر من ٥٠ طرادا 
أما اآلن فال أمتلك اال طرادين واحد بحجم 

٤٢ كتمران وعليه ماكينتني ٣٠٠ حصان 
لــــكل واحدة والثاني بحجم ١٨ الروضان 

حق حداق اجلون.
ــي يرتكبها بعض  ــاء الت ــا أكبر األخط م

احلداقة؟
أكبــــر األخطاء التــــي يرتكبها بعض 
احلداقة هي قتل الچم وهذا شيء خطير 
للغاية فالچم يعتبــــر فلتر للبيئة فماذا 
يســــتفيد الواحد عندما يقتله فاالفضل 
تركه فالذي يقتل الچم فهو يقتل بنفس 
الوقت البيئة وغير ذلك من رمي العلب 
واالكيــــاس الفارغة بالبحــــر فلماذا هذا 
الدمــــار للبيئة وما الذي مينع الواحد ان 
يضع العلب الفارغة واألكياس في كيس 
وعندما يصل إلى الشــــاطئ يضعها في 

مكانها املخصص.
ــف نحافظ على  ــرك كي ــن وجهة نظ م

البيئة البحرية؟
أول شــــيء يجب ان نوضع قوانني 
صارمة على كل من يخالف قوانني الصيد 
ويجب ان يتم وضــــع مرابط للحداقة 
وليس فقط للغواصني وغير ذلك يجب 
منع صيد السبيطي في اماكن معينة عند 
موسم تكاثره ويجب منع االخطر وهو 
املشابك وهذا املشبك اخطر شيء على 
البيئة النه ال يصطاد اال السمكة الرحالة 

القادمة لتضع بيوضها في اجلون.
ما الذي ضايقك بالبحر؟

هناك أمور كثيــــرة تضايق الواحد 
بالبحر فعندك اجلت سكي يجب ان يتم 
حتديد مسافة ال يقترب منها اصحاب 
اجلت ســــكي وتكون مو أقل من نصف 
ميل وغير ذلك فإن اجلت ســــكي يقتل 
ماليني الطفيليات والبيض وايضا هناك 
سائقو طراريد الثروة السمكية الذين ال 
يعرفون شيئا اسمه سياقة وليست لديهم 
اخلبرة الكافية وغير خاضعني لدورات 
تعلمهم كيفية التعامــــل مع الطراريد 
األخرى وكيفية التطبيق على طراريد 

الغير.
دعوة حتب أن توجهها إلى من؟

أحب أن أوجه دعوتي إلى «أم البيئة» 
الشيخة أمثال األحمد وارجو منها االهتمام 
وبالدرجة األولى بجون الكويت قبل اي 
مكان آخر ألن اجلون أصبح شــــبه مدمر 
وأوجه دعوتي الى اخواني احلداقة وارجو 
منهم احملافظة على البحر وعدم رمي العلب 
واالكياس الفارغة بالبحر وفي اخلتام ادعو 

للجميع بالصحة والصيد الوفير.

ان طائر البطريق له اسلوبه في البحث عن 
زوجة املستقبل فإن اراد التودد الى أنثاه، اختار 
حصـــاة وتقدم بها بكل حنـــان ووضعها حتت 
قدميها فإذا التقطتها كان ذلك دليال على قبولها 
له زوجا وان لم تقبلها اخذها مرة اخرى وذهب 
بها الى اخرى حتى يحصل على من تلتقط حصاه 

ويتزوجها.

كيف يختار البطريق زوجته؟


