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فطر الكمأ الصحراوي  )الفقع(مواطن يتفحص فطر الكمأ الصحراوي )الفقع(

تباشير »الفقع الصحراوي« هلت بـ 15 ديناراً للكيلو
كونا: بدأت تباشير فطر 
الكمأ الصحراوي )الفقع( في 
السوق احمللي هذا العام مع 
اول موسمه بفقع سعودي 
وصل سعره الى 15 دينارا 
للكيلوغــرام الواحد ويباع 
بشكل فردي نظرا الى شح 

كمياته.
ويأتي موسم جني الفقع 

في صحارى شبه اجلزيرة 
العربيــة بــن أواخر فصل 
الشتاء وبداية فصل الربيع 
وتكون اسعاره مرتفعة في 
البداية إال انها تنخفض مع 
توفره عند دخــول الربيع 
وجلبه مــن دول عدة مثل 
صحارى بالد الشام ومصر 
وايران ودول شمال افريقيا.

ويعد النوع احمللي منه 
او املجلوب مــن الصحراء 
املجــاورة فــي الســعودية 
والعراق من األنواع املرغوبة 
نظــرا لكونــه طازجــا ولم 
ميــض عليــه مــدة طويلة 
في التخزين منذ جنيه من 

الرمال.
ومن املتوقع ان تنخفض 

أسعار الفقع بالسوق احمللي 
هــذا العــام نظرا لغــزارة 
األمطار التي شهدتها معظم 
دول املنطقــة خــالل فصل 
اخلريف وهي األمطار التي 
يظهــر الفقــع وينمــو عند 

هطولها.
وتقــوم بلديــة الكويت 
ســنويا بتخصيص سوق 

مؤقت لبيع السلع الغذائية 
املوســمية كالفقع وبعض 
النباتات الصحراوية مثل 
)الطرثــوث( وهــو نبــات 
طفيلــي ينمــو بالقرب من 
بعض النباتات الصحراوية 
اضافة الى منتجات البادية 
الســمن  مثــل  األخــرى 

و)االقط(.

»آرت دبي« يعلن عن برنامج »منتدى الفن العاملي« 2014
تعقد الــدورة الثامنة من 
»منتدى الفن العاملي« منصة 
الثقافــي  النقــاش واحلــوار 
األكثر رياديــة على الصعيد 
اإلقليمــي وواحدة من أبرزها 
دوليا، على مدار خمســة أيام 
)15 - 16 مــارس، الدوحة، 19 
- 21 مارس، دبي(، تستضيف 
فيها طيفا واسعا من املتحدثن 
يغطي مجاالت الفن والسينما 

والعمارة واألدب والفكر.
يقام املنتدى هذا العام حتت 
عنوان »بينما... التاريخ« الذي 
ينطوي على اقتراح املشاركن 
فيه جلــدول زمنــي مجهري 
للحظات محورية في التاريخ 
اإلنساني )العقود، السنوات، 
الثواني(،  الدقائق، أو  األيام، 

حملت أهمية خاصة ملا أحدثته 
مــن حتوالت عميقــة في فهم 
العالم. هذا ويسعى املنتدى عبر 
برنامجه الدينامي من العروض 
التقدميية واجللسات احلوارية 
واملطبوعات واملشاريع املكلفة 
التــي تشــكل كل منهــا وقفة 
زمنية في اجلدول االفتراضي 
السابق الذكر ـ إلى النظر في 
فلسفة وأدبيات صياغة املسألة 
التاريخية، ليتمظهر املنتدى 
في مجمله كرحلة عبر الزمن 
فــي التاريخ املعــروف وغير 
املعــروف ملجمــوع اللحظات 
احلاسمة مبا فيها االرتدادية 
الغارقة في الشخصانية لكل 

من املشاركن.
جانب من االحتفال أثناء االعالن عن بداية منتدى الفن العاملي

الشايع: نتطلع دائمًا إلى حتديث
أسطول القوة اجلوية

عبدالهادي العجمي

أكد آمر القوة اجلويــة في اجليش الكويتي 
اللواء الركن يوســف الشــايع ان شراء طائرات 
الرافال واليوروفايت اليزال حتت الدراســة في 
اللجان املختصة باالضافــة الى طائرات اخرى 
حيث اننا ال نتســرع في شرائها اال بعد اختيار 

االفضل من تلك الطائرات.
وأضاف الشايع في تصريح للصحافين على 
هامش اليوم املفتوح للمواطنن في قاعدة علي 
السالم اجلوية مبناسبة االحتفاالت الوطنية في 
البــالد والذي اقيم حتــت رعاية رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن عبدالرحمن العثمان 
وبدأ فيه عرض لطائرات القوة اجلوية القدمية 
واحلديثة »ان االسطول الكويتي للقوة اجلوية 
شــبه حديث فــي مقاتالته احلربيــة، والكويت 
دائما تتطلع الى حتديث اسطول القوة اجلوية، 
موضحا ان طائرات اف 18 منذ ان مت شراؤها في 
التسعينيات يتم تطويرها بشكل سنوي واآلن 

هي من احدث الطائرات املوجودة في العالم«.
وقال ان القوة اجلوية ســتحتفل في الشهر 
اجلاري بوصول طائرة الشحن االستراتيجي سي 
17 باالضافة الى استقبال طائرات سي 130 خالل 
العام احلالي. وأكد الشايع ان هذا االحتفال يأتي 
في بداية كل شــهر فبراير من كل عام ويشتمل 
على يوم مفتوح لعرض طائرات القوة اجلوية 
القدمية واحلديثة باالضافة الى اقامة العديد من 
البرامج واالنشــطة الترفيهية وعرض للخيالة 

العسكرية ولفرقة موسيقى اجليش.
وفي السياق ذاته، قال السفير األميركي ماثيو 
تولر: نتطلع بشكل دائم حلضور هذه املناسبة 
بشكل سنوي في قاعدة علي السالم وهي فرصة 
لرؤية التطور واالحتراف للجيش الكويتي وأنا 

اقدر تضحياتهم وخدماتهم وهو شرف كبير.
وتقدم بتهنئة الكويتين باحتفاالتهم الوطنية 
ألن شــهر فبراير مميز وأهنئ اميركا والكويت 
على عالقاتهما املتميزة وما قدماه من أجل إحالل 

السالم واألمن في العالم.

اللواء الركن يوسف الشايع والسفير االميركي ماثيو تولر خالل االحتفال

سرب من الطائرات يؤدي احد العروض

خالل اليوم املفتوح بقاعدة علي السالم اجلوية


