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تولعت بالصيــد منذ الصغر انا وابن 
عمي حيث كنا نذهب الى أسياف الفحيحيل 
واملنقف والفنطاس وكنا نتعلم الترديع 
وطــرق الصيد من الناس اللي كنا نلتقي 
فيهم ونتعرف عليهم وبدينا جنرب اسياف 
الشــمال واجلنوب تقريبا فــي نهاية كل 
أســبوع حتــى بدأنا بالصيد فــي االقواع 
الشمالية او اجلزر، ودائما كنا حريصني 
علــى تعلــم وجتربة كل ماهــو جديد في 
مجال الصيد الى ان بدأنا بتجربة اساليب 
الصيد احلديثة وهي اللفاح واجلق ومن 
هنا بدأ مشوار جديد عندي وهو السفر من 
أجــل هواية الصيد، حيث بدأت في عمان 
في منطقة الشوميية ولم أشبع منها الى 
غاية اآلن ويوجد مشــاريع قادمة للصيد 

في دول وبحار اخرى.

متعة الصيد اللفاح واجلق
ويضيف: السمجة احلاضرة اآلن الشعم 
والســبيطي على األســياف وأفضل وقت 
له أول الســجي )رشــة املايه(، والهامور 
والبالــول موجــودان باألقــواع البحرية 
والطبعانات وكثرته بشهر مارس ونوفمبر 
وأكثر غرام الهامور احملايات ويضرب على 
الچم الصغير والشعم واليميامة، أما الييم 
حط له ميدة وأفضل أوقات صيد الهامور 
والبالــول بوقفــات املايه ألنــه يطلع من 
ميفرته للبحث عن الصيد وترى التشخيط 
ممتازا جدا للبواليل، وبالنسبة للنويبي 
وقف الطراد واستمتع بصيده باجلق، اما 
الشعم فهو حاضر على األسياف وصيده 

متعة باللفاح.

السبيطي يبي بال طويل
ويتابع: ســمكة الســبيطي من أفضل 
األسماك بالبحر ومن أصعب األسماك صيدا 
وهي سمكة ذكية جدا وحلم كل حداق انه 
يصيد حبيــب القلب الســبيطي وأفضل 
األوقات لصيد الســبيطي الفجر واملغرب 
والطريقة الناجحة لصيد السبيطي حسب 
املرعــى الذي يعيش فيــه والييمة احلية 
دواه وكذلك املصران والنقاق والســلس 
والزوري وصالخة امليد وال ننسى اللفاح، 
وسمكة السبيطي ال تنقطع على مدار السنة 
متواجدة ويبدأ ظهور السبيطي بكثرة اذا 
حضر الزوري على السيف وهي من أفضل 
األسماك عندي بسبب شدة ذكاء السمچة 
وحساسة جدا تبيلها مزاج لصيدها وبال 

طويل.

مواسم حداق عوهة
ويضيــف: محادق جزيــرة عوهة من 
افضل وأوفر املواقع للصيد رغم صعوبة 
ممراتها ألن أقواعها صخرية رملية طينية 
ومياهها ضحلة، ومن يرغب في الوصول 
اليهــا البــد ان يكون ملمــا بأقواعها ومن 
اصحاب اخلبرة الطويلة بارتيادها، يرغبها 
احلداقة بشــكل عام وتكثر فيها األسماك 
بأنواعها والشعم سيد املنطقة، والنويبي 
موجود فيها على مدار السنة وتعتبر مركزا 
لعبور النقرور والبالول، وافضل مواسم 
احلــداق في عوهة أشــهر اكتوبر وابريل 

ومايو اللي تكثر فيه كل سمكة.

لفاح عمان بعدة أكبر
ويقول: عمان بحرها بحر التحدي حيث 
فيها تختبر كل ما تعلمته في مجاالت الصيد 
وفيها عرفت معنى متعة الصيد احلقيقية 

وتطورت أهداف الهواية للرغبة في السفر 
للصيــد وحتديد أهــداف معينة للصيد، 
وما جربت في عمان غير الشوميية فيها 
األقواع واجلزر واألسياف وكلها لها أسماكها 
وصيدها في األسياف يكون على طريقة 
اللفاح ويكثر الســبيطي او ما يســمونه 
البعض الشعم العماني والتقوه واحلمام 
وأنــواع صغيرة من التونة، وبالنســبة 
للجزر الصيد يكون ايضا باللفاح ولكن 
عدتها تكون أكبر ومصممة السماك أكبر 
وأقوى غالبا الذهاب إليها لصيد احد أفضل 
 Giant األهداف في رياضة الصيد أال وهي الـ
treval وايضــا يكثر فيها التقوه بأحجام 
أكبر، أما بالنسبة لألقواع فالصيد يكون 
بطريقة اجلــق فغالبا الهــدف يكون هو 

االمبرجاك والنهاش والهامور.

أكتوبر الشوميية
وأضاف: الصيد حاضر في الشوميية 
على مدار السنة ما عدا في يونيو ويوليو 
واغسطس ولكن شهر اكتوبر هو افضل 
شهر، حيث يكون تنوع السمك والصيد 
أكثر، أما بالنسبة للييم فلم استخدم في 
عمان اي ييمة ولكن الصيد باجلق واللفاح 
كان دائما ممتاز، حيث ان استخدم ميرور 
او شــكل وطريقة جق معينة الستهداف 

نوع معني من السمك مثل االمبرجاك.

ختامية
واختم اللنقاوي قائال: لألسف البحر 
اصبح ملوث وما فيه بيئة صحية لألسماك 
والصيد أصبح شــحيح وأغلب األسياف 
أصبحت أماكن خاصة وهذا الشيء بزيادة 
وليســت لدينا قوانــني صحيحة حلماية 
البيئــة البحرية وتنظيــم هواية الصيد 
وايضا الصيادين بعضهم ال يهتم يرمون 
العديد والنفايات في البحر وتالي يشتكون 
من قلة الصيد واملنع، وبعد ظهور وسائل 
التواصل االجتماعي أصبح هوس الناس 
انه يعبي الثالجة سواء بأحجام تؤكل او 
أحجام صغيرة جدا ما يرد شيء للبحر.

اللنقاوي: اجلق واللفاح
لصيد االمبرجاك

عوهة مركز لعبور النقرور والبالول.. والشعم سيد املنطقة

صفحــة »بحري« هذا اليوم تلتقي باحلداق محمد اللنقاوي الذي حدثنا عن بدايات صيد أســياف 
الفنطــاس واملنقف وتعلمه لطرق الصيد احلديثة مثل اللفاح واجلق وما الســمكة احلاضرة اآلن على 

السيف، خصوصا عند رشــة املايه، ونقطة ضعف الهامور وافضل اوقات حضوره، والى ماذا 
يحتاج احلداق لصيد الســبيطي وافضل ييمة له، كما اطلعنا اللنقاوي على مواسم صيد عوهة 

وخطورة ممراتها ومركز معبر اســماك النقرور والبالول وجتربة لفاح عمان وافضل وقت 
للصيد مبنطقة الشــوميية ومعلومات متنوعة عن صيد االسياف العمانية بطريقة اللفاح 

واجلق وانواع االسماك احلاضرة على االسياف العمانية، فإلى التفاصيل:


