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»ميـدار«
سؤال: متى تنتهي القراقير؟

جواب: عندما حتج البقر 
على قرونها!

سمكة الدردمانة
تتواجد بالمياه العميقة

نـــوع من أنـــواع ســـمكة الدبسة 
إال أن لونهـــا أبيض فضـــي غير المع 
أعـــداد كبيرة ولكـــن  وتوجـــد فــي 
ليس باســـتمرار، وهي من األســماك 
النــادرة متوســــــطة اجلودة وغير 
مرغوب فيهـــا في الســـوق عند أهل 

الكويت.
ويصل طول اجلسم احيانا إلى 30 
سم وتتواجد باملياه العميقة، وطريقة 
صيدها تكون بواسطة الشباك أو اخليط 

احيانا.

سمكة الدردمانة

ـ هناك أنواع من الســـالحف ميكنها ان حتافظ  على السائل 
املنوي للذكر ملدة تصل حتى أربع سنوات وتستطيع االنثى ان 
تضع في كل وضعة حوالـــي 200 بيضة وحتتاج مدة حضانة 
البيض من 2-3 أشـــهر حتى يفقس البيض وفي بعض االحيان 
حتتاج الى أكثر من سنة، وبعض السالحف تهاجر ملسافة تصل 

الى 2000 كم حتى جتد الشاطئ املناسب لوضع البيض.

هجرة السالحف تصل إلى 2000 كم

عبدالعزيز مع سبيطية األسياف

سبيطي األسياف اجلنوبية

شعم من احلجم الكبير.. يا سالم صيد الليل شيم

مزيزية لك عليهم

شرايكم أرده بحر )سبيطي(

صيد الدويلمي باللفاح

الحيشان ورقوق الدوحة وعوهة أفضل أماكن تواجد السبيطي

الروّيس: أفضل أوقات صيد اللفاح تكون من شهر ديسمبر لغاية مارس

ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البحرية؟
نوع الييم يعتمد بالدرجة االولى على املكان ونوع السمكة التي تريد اصطيادها وهناك اشخاص اعرفهم 
يقومون بتصنيع ييم خاص بهم وبخلطات سرية من العجني وغيرها وانا دائما افضل استخدام ييم اخلثاق 

وصالخة امليد والروبيان الطازج وحلم العجل.
ما اكبر كمية صيد كانت لك؟

اذكر في احدى الرحالت البحرية وكنت ذاهبا انا واالصدقاء الى احملادق الشمالية وحتديدا منطقة الدفان 
واصطدنـــا يومها ما يقارب 85 شـــعم وكانت الطلعة ممتازة والصيد أحلى وهذا الصيد كان في الســـنة 

املاضية.
هل لديك طريقة صيد غير الطريقة التقليدية؟

نعـــم عندي طريقة اخرى وهي ممتعـــة للغاية ولكنها حتتاج الى صبر وطولة بال ولياقة 
وهي بنفس مجال الصيد وهذه الطريقة هي »اللفاح« وتســـتخدم هذه الطريقة عندما تتوافر 
االسماك وليس لها وقت معني وطريقتها هي قذف اخليط ألبعد مسافة ويكون الييم صناعي 
)املجرور( وسحب اخليط مرة اخرى ويقوم الشخص بتكرار هذا االمر القذف والسحب حتى 
تأتي سمكة معينة وتضرب على اخليط واكثر ما نستخدم هذه الطريقة لصيد سمكة اجلنعد 

والدويلمي والسكن والبالول والهامور.
ما أفضل وقت للصيد بطريقة اللفاح؟

كما ذكرت في السابق فإن هذه الطريقة ليس لها وقت معني وتستخدم عند توافر االسماك 
ولكن املعروف لدى الكثير من اصحاب اخلبرة ان افضل وقت الســـتخدام هذه الطريقة يكون 

مع بداية شهر ديسمبر حتى شهر مارس.
ما اكثر ما يضايقك في البحر؟

هناك امور كثيـــرة تضايق الواحد وبصراحة اكثر احلداقة يشـــكون من 
بعض اصحـــاب النفوس املريضة التي تســـعى الى الربح 
املادي وتدمير البحر وأعني بهذا االمر اصحاب القراقير 
واملشابك والعديد )شباك الصيد( وذلك مما يتسبب 
في اتالف الشـــعاب املرجانية وفي مجازر 
لالسماك، كما انها تستنزف البحر والنه لو 
تالحظ ان الصيد قل وبشكل كبير واكثر 
احلداقة يشكون من 
قلة الصيد والسمك، 
اصبـــح  فبحرنـــا 

شحيحا باالسماك.
ان  حت��ب  دع��وة 

توجهها والى من؟
احب ان اوجه دعوتي 
الى اخواني احلداقة وارجو 
منهم احملافظة على بحرنا الغالي 
وعدم رمـــي العلب واالكياس الفارغة بالبحر، كما ادعو اصحاب النفوس 
املادية ان يرحموا بحرنا قليال وارجو من اخواني احلداقة االهتمام بعدة 
السالمة واالسعافات االولية كاملة دون نقصان، وفي اخلتام ادعو للجميع 

بالصحة والصيد الطيب.

سكن أسكلة الزور

شعوم وال أروع

عبدالعزيز الرويس حداق يعشق البحر والصيد من األلف الى الياء فقد كانت بداياته على األسياف وقد 
أخبرنا عن أفضل احملادق لديه ونوع الييم الذي يســـتخدمه خالل رحالته البحرية والسمكة املفضلة لديه 
وأفضل أوقات صيد ســـمكة الســـبيطي وأفضل أماكن تواجد السبيطي وأكبر كمية صيد كانت له وطريقته 

األخرى بالصيد وهي اللفاح وامور اخرى حدثنا عنها الرويس في هذا اللقاء:
متى بديت هواية احلداق؟

بديت هواية احلداق سنة 96 وكنت أذهب مع أبناء خالي كمتفرج فقط وبعدها بدأت أتعلم هذه الهواية كما 
يقولون »حبة حبة« وبدأت أحدق فعليا مع بداية ســـنة 2002 وكنت أذهب الى احملادق اجلنوبية مثل الزور 

وبنيدر واألســـياف اجلنوبية عامة ولكنني أفضل أكثر شيء حداق األسياف، وكما يقول املثل »واشلك 
بالبحر واهواله ورزق اهلل على السيف«.

ما السمكة املفضلة لديك؟
األســـماك وهلل احلمد كثيرة ومتنوعة وبحرنا فيه من اخلير الشيء الكثير بس لو ان الواحد 
يعرف كيف يحافظ عليه وعلى احلياة البحرية وأفضل سمكة عندي هي السبيطي وهذه السمكة 

مفضلة لدى الكل.
ما احملادق املفضلة لديك؟

احملادق كثيرة ومتنوعة ســـواء كانت في اجلنوب أو الشـــمال وانا افضل اكثر شيء احملادق 
اجلنوبية وذلك بســـبب تنوع السمك ووجود أنواع عديدة من األسماك فيها وأفضلها عندي هي 

الزور وبنيدر واجلليعة وأسيافها.
أفضل أوقات صيد سمكة السبيطي؟

بصراحة اوقات صيد سمكة السبيطي تختلف من وقت الى آخر ومن موسم الى موسم وغير ذلك 
فان هذا االمر يحتاج الى معرفة اوقات الســـجى والثبر وال يأتي هذا الشـــيء اال من واقع اخلبرة 

واملمارسة وافضل اوقات صيد سمكة السبيطي يكون عند الفجر واملغرب.
ما اول صيد كان لك؟

اول صيد كان لي على ما اذكر في سنة 2002 وكنت ذاهبا الى 
احملادق اجلنوبية وحتديدا اسكلة الزور وكان الييم خثاق 

ويومها اصطدت شعري من احلجم الكبير ومن الفرحة 
لم اصدق وبعدها حبيت احلداق وتولعت به.

م��ا أفضل أماكن تواجد س��مكة 
السبيطي؟

سمكة السبيطي املعروف عنها 
انها تتواجد خالل فصل الصيف على 

االسياف الشمالية واجلنوبية وعندما 
يبرد اجلو قليال تتجه الى داخل البحر 

وتكون موجودة ببعض االقواع ولكنها 
ايضا تتواجد في فصل الشـــتاء على االســـياف اجلنوبية وقد اصطدت 

اكثر من مرة سبيطية على االسياف اجلنوبية خالل فصل الشت اء عموما 
افضل اماكن تواجد سمكة السبيطي تكون على عموم االسياف الشمالية 

واجلنوبية وبعض االقواع مثل احليشان ورقوق الدوحة وعوهة.
ما حجم طرادك؟

انا امتلك طرادا بحجـــم 18 قدما »االحتاد« وعليه ماكينة واحدة بقوة 
140 حصانا.


