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جانب من السيارات املشاركة

٥٠٠ سيارة في مهرجان السيارات الكالسيكية
عبداهللا الراكان

نظــم النــادي الكويتــي 
الرياضـــــي للسـيــــــارات 
الكالســيكية التجمــع األول 
له فــي الكويت للســيارات 
الكالســيكية واملعدلة ٢٠٢٢
في مواقــف ابــراج الكويت 
مبشــاركة مجموعــة مــن 
السفراء واإلعالميني واملهتمني 

بهذه الهواية.
النــادي  وقــال رئيــس 
الرياضي لســباق  الكويتي 
الكالســيكية  الســيارات 
الشيخ علي اخلالد ان احلفل 
يعتبــر اول جتمع وإشــهار 
للنادي الكويتي للســيارات 
الكالســيكية، مشيرا الى ان 
الكويت ســباقة فــي اقتناء 
الســيارات الكالسيكية على 
املســتوى الدولــي، مضيفا 
ان املهرجان ترفيهي بدرجة 
اولى ويهدف الى ابراز نشاط 
الشــباب الكويتي، موضحا 
ان عدد الســيارات املشاركة 
تقريبا ٥٠٠ سيارة بالعرض 

املوجود حاليا.
وأعرب اخلالد عن شكره 
لهيئة الشباب والرياضة التي 
اتاحت الفرصة لهذا النادي 
الذي يعتبر اول نادي يتشكل 
السيارات  بالكويت ويجمع 
الكالســيكية والــذي حظي 
مبشاركات كويتية وخليجية، 
مؤكدا ان املشــارك الكويتي 
يعتبــر ســباقا فــي اقتناء 
الســيارات الكالسيكية على 

في مملكة البحرين من هواة 
اقتناء السيارات الكالسيكية 
وانا منهــم، موضحا ان في 
ممكلة البحرين توجد اماكن 
متخصصــة إلصــالح هــذه 

السيارات واحلفاظ عليها.
مــن جهتــه، قــال عضو 

النادي للسيارات الكالسيكية 
ناصر الشمالي نعيش فعالية 
موســمية للنادي، مشــيرا 
الى ان املشــاركني من جميع 
اجلنسيات خاصة اجلمهور 
احملب للسيارات الكالسيكية 
مــن االمــارات والبحريــن 
والسعودية وان هناك اقباال 

كبيرا يزيد سنويا.
يذكر ان نادي السيارات 
الكالسيكية يساهم في بناء 
مجتمع أفضل يعمه السالم، 
مــن خــالل تعليم الشــباب 
الرياضة التي تتم ممارستها 
طبقــا للقواعــد اخلاصــة 
الدولية املعنية  باالحتادات 
باللعبــة، عن طريق رســم 
السياسة العامة التي حتقق 
وتعزز ممارسة ونشر الوعي 
برياضة السيارات والدراجات 
الناريــة الكالســيكية لرفع 

مستواها.

علي اخلالد: املهرجان ترفيهي ويهدف إلى إبراز نشاط الشباب الكويتي

(ريليش كومار) من السيارات املشاركة 

السفير الشيخ علي اخلالد مع سفيري البحرين وفلسطني

املستوى احمللي.
الســفير  وبدوره، اعرب 
الكويــت  فــي  البحرينــي 
صالح املالكي عن ســعادته 
معــرض  فــي  للمشــاركة 
الكالســيكية،  الســيارات 
مشيرا الى ان اغلب الشباب 

املاي في الكويت له قصة عجيبة لصعوبة احلصول عليه، 
ولذا ميكن كلمة (ُشــَوْط) التي كان يقولها (الكندري) حامل 
املاء على كتفيه متجوال بني أهالي الفرجان واملناطق، مطلقا 
صيحته املعهودة (ُشَوْط) بأعلى صوته، وهو بهذا يُخبر الناس 
أن ماءه هو ماء (شــط) وليس ماء آبار، فيسمعه الراغب في 
الشــراء ويناديه بعد االتفاق معه على السعر ويفرغ علبتيه 
في األواني املعدة مثل (اليحله أو ألبيب) وتتوالى الدروب كلما 
ل األشواط على جدران املنزل،  دفع املواطن له ثمن املاء، ويُسجِّ
فيخرج من جيبه مسمارا ويخط بيده خطا جديدا إلى جانب 
خطوطه املتساوية لعدد (دروبه) التي نقلها لألسرة، وهذا اخلط 
على اجلدران حتى ال ينسى عدد الدروب التي أُفرغت لهم.

تعيش الكويت العامرة هــذه األيام بدمية اخلير ونزول 
الغيث هنا وهناك، جعلها اهللا سقيا خير للبالد والعباد.

لعظمة نعمة املياه فــي الديرة، أطلق أهلنا الكرام عبارة 
«املاء عديل الروح»!

وكان املــاء «صعب املنال» في الكويت، فبعد تكاثر أهلها 
كان اعتمادهم على األمطار املتساقطة واآلبار احللوة، وهذا ال 
يكفي حاجاتهم، ففكروا بجلب مائهم من (شط العرب) بواسطة 
سفنهم الشراعية، حيث تنقله وتصبه في برك بحذاء الساحل، 

وأشهرها (بركة شرق - بركة غنيم في القبلة).
ويتم نقل املياه إلى األهالي بواســطة (الكندر) وهو رمح 
طويل تتدلى من كال طرفيه علبتان من التنك (قواطي)، وقد 
أوضحت كيف كان ينقل (الكندري) املاء عبر أشواط، وكانوا 

ار) على كل من يحمل املاء. أيضا يطلقون لقب (احلمَّ
ومن هؤالء األخيار الذين عملوا في الكويت فئة (املهارة) 
وهم من املهرة من جنوب اليمن، ونسميهم (املهارة ومفردها 
مهــري) واختصوا في الكويت القدمية بنقل املاء من البرك، 
وبعد االســتقالل كانوا يبيعون (وصل اخلام) على الفرجان 
في املناطق، وتراهم يجوبــون احلواري والفرجان، قائلني: 

خام خام، أي أثواب النساء!

٭ ومضــة: املاء في الكويت قدميا (نادر) وشــحيح ويحتاج 
إلى جهد ومال للحصول عليه، وكان (املاء احللو) يســتخدم 
للشــرب والطبخ فقط، وما عدا هذا فيستخدم ماء البحر أو 

اآلبار (ماء خريج) أي مالح!
كانت النساء يذهنب إلى الشاطئ ويغسلن الثياب واألواني، 
وكن ينشرن املالبس املغســولة على الصخور حتت أشعة 
الشمس احلارة ثم جتمع في (صرة) ويستخدمن املضرابة 

اخلشبية للتنظيف.
وكانت حولي والشامية والســاملية فيها (قلبان) أي آبار 

مياه حلوة املذاق.

٭ آخر الكالم: يا اهللا كم أنت كرمي في عطاياك، فبعد شــرب 
أهالينا من مياه شط العرب واخلباري ومفردها (خبرة) ومعناها 
(منقع ماء) يتجمع ويُشكل خباري طويلة وعريضة وبعد مياه 
السطوح الوسخة التي تنزل من املرازمي وآبار املياه اخلريچ 
تْر) وهي قطعة قماش مخيطة  املاحلة، وهكذا راح زمن (الشَّ
األوصال ترفع من جهاتها األربع بحبال وتربط بأخشــاب 
األسقف املطلة أو األعمدة أو باملسامير، ويوجه ثقبها لتجميع 
املياه النظيفة، إنها قصة معاناة حتى أمر «أبو الدستور» الشيخ 
عبداهللا السالم، طيب اهللا ثراه، بعمل محطات املياه التي جعلت 

الكويت تأخذ حاجتها من املياه.
 وعلــى هذا اجليل والعمالة في املنزل معرفة قصة املياه 
حتى يوقفوا الهدر، وهذا يحتاج الى حملة وطنية تشــارك 

فيها كل قطاعات املجتمع املدني.

٭ زبدة احلچي: ذهب زمن املناطق املعروفة باملاء احللو مثل 
املقوع الشرقي وتُسمى مياهه بودواره - الدسمة - الشامية 

والنقرة وحولي، يقول أحد الشعراء:
دارا مـا  مثلـه  احلولـي  مـاء 

مـن حسـنه قـد تيـه األفـكارا
وكذلك عرفت الساملية (الدمنة) والراس والبدع واملسيلة 
والفنيطيس والفنطــاس وأبوحليفة والفحيحيل واجلهراء، 

وآبار فيلكا.
املاء أيها الكويتيون والوافدون نعمة علينا احملافظة عليها 
بكل السبل املتاحة، وليذكر التاريخ هذه الصرخة، فاملاء عديل 

الروح فانتبهوا يا أولي األلباب !
في أمان اهللا...

ومضات

ُشَوْط!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

حظائر صيد األسماك في فيلكا حتتجز 
السالحف البحرية وتهدد حياتها

دارين العلي

تتجه الهيئة العامة للبيئة 
الى فرض شروط اضافية على 
ترخيــص حظائر االســماك 
بوجود وضع بــاب او منفذ 
خلــروج املخلوقات البحرية 
التــي تعلــق بها وذلــك بعد 
حادثــة احتجاز ٧ ســالحف 
بحرية نهاية الشهر املاضي.

وقــال نائب املديــر العام 
للشــؤون الفنيــة د.عبداهللا 
الزيدان لـ «األنباء» ان حترك 
الفرق إلنقاذ الســالحف جاء 
بنــاء على بالغ من أحد رواد 
جزيــرة فيلــكا عــن وجود 
سالحف كانت محصورة في 
معــدات صيد قدمية تســمى 
احلظــرة وهــي عبــارة عن 
اقفــاص حديديــة قريبة من 
الساحل تدخل فيه االسماك مع 
عمليات املد واجلزر وحتبس 

فيها كنوع من الصيد.
ولفــت الى انــه مت رصد 
٧ ســالحف فيهــا مــن نوع 
السلحفاة اخلضراء املعروفة 
ان موطنها بالقرب من جزيرة 
فيلــكا التــي تتواجــد علــى 
ســواحلها النباتات البحرية 
التي تتغذى عليها هذا النوع 

من السالحف.
ولفت الى ان وزن السلحفاة 
الواحدة قد يبلغ اكثر من ١٠٠
كيلوغرام وحتتاج الى جهد 

فــي جزيــرة فيلــكا إلضافة 
بنــد وجــود نافــذة او بــاب 
الســالحف  تســمح بخروج 
العالقة مبجــرد فتحها دون 
احلاجــة للتدخــل البشــري 
وذلك عبر املد واجلزر. وأكد 
ان الكويــت ملتزمــة التزاما 
كامال باملواصفات املوضوعة 

ألدوات الصيد من قبل األمانة 
العامة ملجلس التعاون، مشددا 
على ان إضافــة باب طوارئ 
للحظرة اسوة مبنافذ شباك 
اجلر اخللفي تسهم في تقليل 
حــوادث نفــوق الســالحف 
املخلوقــات  مــن  وغيرهــا 

البحرية التي قد تعلق بها.
سلحفاة الكويت

وفي سياق متصل وحول 
مســيرة الســالحف التي تم 
اطالقهــا مؤخــرا بأجهــزة 
تتبــع، قال الزيدان إن احدى 
الســالحف التي تمــت اعادة 
تأهيلها وتركيب اجهزة تتبع 
عليها لمراقبة تنقلها بالتعاون 
مع عدة جهات ومنذ اطالقها 
في ٢٠ اغسطس الماضي من 
جزيرة قاروه قطعت اكثر من 
٢٥٠٠ كيلومتر مرورا بسواحل 
الخليــج مــن الخفجــي فــي 
السعودية الى البحرين وقطر 
واالمارات مرورا بدولة سلطنة 
عمــان وصوال الــى المحيط 
الهنــدي، حيــث خرجت من 
الخليج العربي بداية الشهر 
الجاري، متوقعا عودتها الى 
الميــاه االقليميــة في شــهر 
ابريــل العــام المقبل متجهة 
الى جزيرة قاروه مرة اخرى، 
حيث تعتبر الجزيرة مؤلها 
الطبيعــي لوضــع بيوضها 

والتكاثر عليها.

«البيئة» تتجه لوضع شرط وجود أبواب ومنافذ لها للسماح بخروج املخلوقات البحرية

صورة توضح مسيرة السلحفاة وقد قطعت نحو ٢٥٠٠ كم٢ وخرجت الى احمليط الهندي عبد اهللا الزيدان

حظائر االسماك على جزيرة فيلكا

سلحفاة حتاول اخلروج من احلظرة

إلخراجها مــن هذه احلظائر 
التي علقت بها، حيث قام فريق 
متخصص بالعمل على ذلك.

ولفت الى ان االدارة املعنية 
في الهيئة وبتكليف من نائب 
املدير العام للشؤون الفنية 
ستجتمع مع اجلهة املختصة 
بالترخيــص حلظائر الصيد 

الزيدان لـ «األنباء»: سلحفاة الكويت قطعت أكثر من ٢٥٠٠ كيلومتر وخرجت إلى احمليط الهندي

ملشاهدة الڤيديو

اجلامعة املفتوحة حتتفل بـ ٢٠ عامًا على تأسيسها
برعاية ســامية من صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حتتفل اجلامعة العربية 
املفتوحة اليوم األحد ١٣ اجلاري بذكرى مرور 
عشرين عاما على تأسيسها وبحضور ممثل 
راعي احلفل وزيــر التربية والتعليم العالي 
والبحــث العلمي د.حمد العدواني وبحضور 
صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن طالل 
بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء 
اجلامعة وضيوف اجلامعة من األمراء والشيوخ 
وأعضاء الســلك الديبلوماسي وشخصيات 
املجتمع الكويتي، في مقرها مبنطقة العارضية 

في متام الساعة السابعة مساء. 

وسيشهد احلفل تدشني معرض مؤسس 
اجلامعة األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود 
رحمه اهللا حتت شعار «طالل تاريخ تقرأه 
األجيال»، حيث سيســتمر إلى ١٩ نوفمبر 
٢٠٢٢، ويهدف إلى عرض سيرة األمير الراحل 
طالل بن عبدالعزيز آل سعود، والتركيز على 
جهوده في التعليم والتنمية، كما يســعد 
املعرض دعوة اجلمهور لتسجيل احلضور 
www.talalexpo.com عبر املوقع االلكتروني
خالل الفترة الصباحية من ٩ إلى ١٢ ظهرا 
أو من خالل الفترة املســائية من ٣ مســاء 

تاريخ تقرأه األجيالإلى ٩ مساء.


