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ضمن موسم الطائف ..الفيصل يرعى حفل سوق عكاظ

رع��ى األمير خالد الفيصل ،أمير منطقة مكة
املكرمة ،مساء أمس األول حفل سوق عكاظ ضمن
موسم الطائف ،وفقا ملا ذكرت وكالة «واس».
وحضر الفيصل ،ال��ذي رع��ى احلفل نيابة عن
العاهل السعودي ،عرضاً مرئياً يحكي مسيرة
سوقعكاظ منذ إعادة إحيائه واملراحل التي مر بها ،
تاله أوبريت «عرب  « 501الذي يؤرخ لنشأة سوق
عكاظ قبل  1500عام.
وظهرت من خالل هذا األوبريت جملة من الصور
اإلبداعية التي جتسد فصال مهما من فصول التاريخ
االجتماعي والثقافي واإلبداعي العربي ،مبا في ذلك
استحضار شعر املعلقات والشعر العربي من خالل
التطورات التي مر بها إلى عصرنا احلاضر.
وت��وج أمير منطة مكة خ�لال احلفل الشاعر
السعودي محمد إبراهيم يعقوب من اململكة ببردة
شاعر عكاظ ومببلغ مليون ري��ال لفوزه باملركز
األول  ،كما قلد وشاح عكاظ للفائز باملركز الثاني
الشاعر اليمني عبدالله محمد عبيد من اليمن ومببلغ
 500ألف ريال  ،فيما فاز الشاعر السعودي شتيوي
عزام الغيثي باملركز الثالث ومببلغ  250ألف ريال.
وشهد األمير خالد الفيصل العروض الشعبية
التي شاركت فيها جميع األجنحة املشاركة في
حي العرب ،الذي يضم  11دولة عربية ،والسوق
التاريخي ،وفتيان عكاظ ،وفرسان عكاظ ،وساحة
اللغة والثقافة ،وساحة املوسيقى ،مع تطوير جادة
عكاظ ،إضاف ًة إلى إثراء املنطقة املخصصة لألسر
املنتجة واملطاعم واملقاهي.
واطلع على ما شهدته ج��ادة عكاظ من تطور
كبير ،حيث أصبحت املدرجات تستوعب خمسة
آالف م��ش��اه��د ميكنهم االس��ت��م��ت��اع ب��ال��ع��روض
املسرحية التي تُظهر فروسية العرب وشجاعتهم،
وقيمهم األخ�لاق��ي��ة العالية ال��ت��ي ج��اء اإلس�لام
ليتوجها ويتممها.
وأكد األمير خالد الفيصل عقب احلفل ،أن سوق
عكاظ شهد تطورا ً في السنوات املاضية ،مشيرا ً إلى
أن مستقبل سوق عكاظ سيشهد تطورا ً متسارعا.

س��ج��ل��ت ح����رائ����ق غ���اب���ات
األم���ازون املطيرة رقما قياسيا
ه��ذا ال��ع��ام ،وس��ط حت��ذي��رات من
تداعيات األمر على بيئة األرض.
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في الصـميم
انسحاب واشنطن من معاهدة احلد من انتشار األسلحة
النووية وجتربتها ص��اروخ متوسط امل��دى ،ع��ودة إلى
سباق التسلح اخلطير ..املوجود حاليا ً من السالح النووي
يكفي لتدمير الكرة األرضية عدة مرات ،واملطلوب التخلص
من هذا النوع من السالح ..كل اجلهود العاملية للتقليل من
أسلحة الدمار الشامل نسفها ترامب ..إذا استمرت الدول
الكبرى في انتخاب الشخصيات املوتورة فقط ..اقتربت
نهاية البشرية !!

 72ألف حريق طالت «رئة األرض»

وأوضح مركز أبحاث الفضاء
البرازيلي أنه أحصى وجود 72
ألف حريق في الغابات الشاسعة
التي يقع اجل��زء األكبر منها في

www.alwasat.com.kw

البرازيل ،على ما أوردت شبكة
سكاي نيوز.
ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83
في املئة عن احلرائق التي حدثت

في الفترة نفسها من العام .2018
واحل��رائ��ق التي اندلعت في
 2019هي األعلى منذ بدء عملية
تسجيل احل���رائ���ق ف��ي غ��اب��ات
األمازون عام .2013
ورص���دت األق��م��ار الصناعية
نحو  9500ح��ري��ق ف��ي غابات
األم��ازون املوجودة في البرازيل
منذ اخلميس املاضي.
وت���وص���ف ه����ذه ال��غ��اب��ات
بكونها «رئ��ة األرض» ،إذ تبلغ
مساحتها نحو  5.5مليون كيلو
متر مربع ،وتعتبر أحد األماكن
املهمة ملواجهة ظاهرة االحتباس
احلراري.
وأظهرت صور جزءا من والية
رورامي��ا الشمالية في البرازيل،
وهو مغطى بالدخان املظلم ،فيما
باتت عاصمة األمازون ،ماناوس،
ف��ي حالة تأهب بيئي منذ يوم
اجلمعة بسبب احلرائق.

دب يسحب «عاشق
الطبيعة» بعيداً..
ويفترسه حتى املوت

كان الفنان الفرنسي جوليان غوتييه محبا للطبيعة
ول��ذا فقد استخدم أص��وات الطبيعة في موسيقاه،
لكنه لم يدر في ذهنه على ما يبدو أنه سيكون ضحية
للطبيعة خالل رحلته االستكشافية األخيرة إلى كندا
استكماال ملشروعه املوسيقي األخير .ووفقا ألصدقاء
الفنان جوليان غوتييه ،البالغ من العمر  44عاما ،فقد
كان الفنان ضحية لهجوم بعد أن دخل دب معسكره
بالقرب من قرية توليتا ،على نهر ماكنزي في األقاليم
الشمالية الغربية في كندا ،في الساعات األول��ى من
يوم اخلميس املاضي .ورافقت عاملة األحياء كاميل
توسكاني املؤلف املوسيقي الفرنسي غوتييه في
رحلته االستكشافية في شمال غربي كندا ذات الكثافة
السكانية املنخفضة ،حيث سجل أص��وات��ا جديدة
لعمله.
وك��ان غوتييه وتوسكاني يخططان للسفر من
فورت بروفيدنس إلى إينوفيك ،وهما بلدتان تفصل
بينهما أكثر من  1600كيلومتر من البرية ،في غضون
 30يوما.

Retweet
Bader Albarghash @balbarghash
حاليا حملة بالدوائر حب خشوم اجتماعيا الخ�لاف عليه لكن ناخبني
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اآلن ميكنك شراء «إف »16
أدرج���ت شركة أميركية ،مقرها والي��ة ف��ل��وري��دا ،مقاتلة إف 16
مصنوعة قبل نحو  40عاما على قائمة مبيعاتها.
وذك��رت شبكة «فوكس نيوز» ،أن العرض النادر من نوعه أحدث
تفاعال كبيرا على شبكة اإلنترنت.
وعرضت الشركة ،املتخصصة في تأجير الطائرات ،على زبائنها
شراء املقاتلة املصنوعة عام  ،1980مقابل نحو  8.5مليون دوالر.
ولدى تفصح صفحة املقاتلة القدمية املتعددة املهام ،ميكن مشاهدة
ص��ورة لها واس��م ط��رازه��ا الكامل F-16 A/B Block 20 1980
 ،MLUفضال عن سبل التواصل مع الشركة للراغبني في شراء
الطائرة.
وذكر موقع «درافير» املتخصص في املركبات ووسائط النقل أن
الشركة األميركية عرضت أيضا بيع مقاتلتني آخريني من طراز إف-
.16
وأضاف أن شركة «جيت لييز» تهتم بشراء الطائرات املستعلمة من
دول عدة مثل األردن وبلجيكا وهولندا ،وحصلت بالفعل على مقاتالت
إف 16 -القدمية.
وبعد ذلك ،تعمد الشركة على إدخال حتسينات على هذه املقاتلة ،مثل
ربطها بنظام بيانات ،وإضافة نظام حتديد املوقع العاملي «.»GPS
وميكن أن تصل سرعة املقاتلة القدمية إلى  1573ميال في الساعة.
لكن ال ميكن ألي مشتر أن يصعد إلى هذه املقاتلة ويقلع بها ،بحسب
ما تقول «فوكس نيوز».
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