
أح��رز ص��ق��اران كويتيان املراكز 
الثالثة األول��ى في مسابقة فئة احلر 
بنوعيه في بطولة الدعو الدولي التي 
انطلقت مساء االثنني املاضي، ضمن 
فعاليات مهرجان مرمي الدولي ال� 12 
الذي تنظمه جمعية القناص القطرية 
مب��ش��ارك��ة واس��ع��ة م��ن الصقارين 

اخلليجيني.
وحقق الصقار ف��واز ف��الح النون 
املركزين األول والثالث، فيما حقق 
الصقار أحمد مطلق أبا القلوب املركز 
الثاني في تلك الفئة، وتأهال ملقاعد 
املنافسة في شوط النخبة ليتنافسا 
م��ع نظرائهما املتأهلني م��ن بطولة 
الدعو احمللي في الفئات نفسها احلر 
بنوعيه )ق��رن��اس وف���رخ( وقرناس 
الشاهني بعد غد اخلميس في شوط 

النخبة.
وأع��رب النون في لقاء مع )كونا( 
أمس، عن سعادته بهذا الفوز في تلك 
البطولة الدولية التي تشهد منافسة 
ش��دي��دة م��ن ال��ص��ق��اري��ن اخلليجيني 
الذين يعتبرون من أه��م الصقارين 
في العالم. وأوضح أن هذا الفوز جاء 
ثمرة خبرة طويلة في ممارسة رياضة 
اآلب��اء واالج��داد التي انطلقت كهواية 
منذ مدة طويلة ثم انتقلت إلى مرحلة 
االحتراف، مضيفاً أنه شارك في عدد 
من البطوالت احمللية والدولية وحقق 
فيها نتائج متميزة. وق��ال النون: 

إنه حقق العام املاضي املراكز األول 
والثاني والثالث في بطولة الكويت 
احمللية، فيما حقق امل��راك��ز الثالثة 
األول��ى في مهرجان امللك عبدالعزيز 
بالسعودية عام 2019، وكذلك حقق 
امل��رك��ز األول ف��ي ك��أس رئيس دول��ة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وعن النتائج األخ��رى التي حققها 
في البطوالت الدولية ذكر أنه حقق في 

عام 2020 أيضا املراكز األول والثالث 
وال���راب���ع ف��ي ب��ط��ول��ة دول��ي��ة، فيما 
حقق املراكز الثالثة األول��ى في نفس 
العام في مهرجان امللك عبدالعزيز 

بالسعودية في )شوط احملترفني(.
وأش���اد ب��االه��ت��م��ام الكبير ال��ذي 
تشهده رياضة اآلباء واألجداد من قبل 
اجلهات الرسمية والشعبية املسؤولة 
عنها في الكويت وبسعي هذه اجلهات 

إلى تعزيزها وتشجيع انتشارها بني 
الشباب. وأش���ار ال��ن��ون إل��ى اهتمام 
عدد كبير من الشباب الكويتيني بهذه 
الرياضة وحرصهم على االستفادة من 
خبرات من سبقوهم فيها وتطويرها 
م��ع امل��ش��ارك��ة ف��ي جميع البطوالت 
احمللية واإلقليمية والدولية لالحتكاك 
بالصقارين املتميزين واالستفادة من 

جتاربهم.
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جديد  ليزر  نظام  بريطانيا.. 
السرطان إزالة  في  يساعد 

بدأ علماء بريطانيون العمل على تطوير نظام ليزر 
جديد ميكن أن يساعد اجلراحني في إزال��ة السرطان 
بشكل أكثر دقة وأماناً، وهو ما سيشكل إضافة نوعية 

بالغة األهمية جلهود السيطرة على مرض السرطان.
ويعمل اخلبراء في جامعة “هيريوت وات” في 
إدنبرة مبقاطعة اسكتلندا على تطوير نظام جديد 
من شأنه أن يساعد اجل��راح��ني على متييز اخلاليا 
السرطانية بدقة أف��ض��ل، وإزال��ت��ه��ا دون اإلض��رار 

باألنسجة احمليطة السليمة.
وحصل البروفيسور جوناثان شيبارد على 1.2 
مليون جنيه إسترليني من مجلس أبحاث العلوم 
الهندسية والفيزيائية )EPSRC( لتطوير هذا 
النظام، بحسب املعلومات التي نشرتها الصحف 

البريطانية واطلعت عليها “العربية نت”.
وسيستند النظام اجلديد إلى ليزر فائق السرعة 
يوفر الطاقة في سلسلة من النبضات التي يبلغ طولها 

واحدا بالتريليون من الثانية.
وأثبت الفريق بالفعل أن النظام يعمل مع سرطانات 
القولون واملستقيم، ويعملون اآلن مع األطباء في 
جامعة ليدز ومستشفى ليدز التعليمي لتطوير نظام 

جديد لسرطانات الدماغ.
وق��ال البروفيسور شيبارد: “ركزنا في السابق 
على سرطانات القولون واملستقيم. أثبتنا في املعمل 
أن نظام الليزر اخل��اص بنا ميكنه إزال���ة اخلاليا 
السرطانية بطريقة حتد من تلف اخلاليا السليمة 

احمليطة - في نطاق عرض شعرة اإلنسان”.

وحش بحري صغير
 بأسنان حادة كاملنشار!

توصلت دراسة جديدة إلى أن وحشا بحريا بأسنان 
حادة للغاية على شكل “نصل يشبه املنشار”، سبح 
في مياه ما ُيعرف اآلن باملغرب منذ زهاء 66 مليون 
سنة. واكتشف عمال املناجم بقايا هذا املخلوق - وهو 
زاحف بحري يشبه السحلية يسمى املوساصور عاش 
في عصر الديناصورات - في منجم “سيدي شنان” 

للفوسفات في خريبكة املغربية.
وقال الباحثون إنه مبجرد فحص الباحثني للعينة، 
الحظوا أسنانها الفريدة، التي لم يسبق لها مثيل في 

أي زواحف أخرى معروفة، حية أو منقرضة.
 Mosasaur Xenodens وأطلق الفريق اس��م
calminechari على االكتشاف، الذي يعني اسم 
جنسه “سن غريب” في اليونانية والالتينية، والذي 

ُيترجم اسمه إلى “مثل املنشار” باللغة العربية.

»تغريدة« عن 
»بايدن« تتسبب 

بطرد صحفية 
أميركية من عملها!

لم تكن تعلم الصحفية األمريكية، لورين 
وولف، التي تعمل في صحيفة “نيويورك 
تاميز”، أن��ه��ا ستطرد م��ن عملها بسبب 
تغريدة نشرتها في حسابها في تويتر، 
تشير فيها إلى شعورها بالقشعريرة لدى 
هبوط طائرة الرئيس األمريكي جو بايدن 

في قاعدة أندروز اجلوية.
وعلى إثر التغريدة تعرضت وولف إلى 
سيل من املضايقات، مبا في ذلك متابعتها 
م��ن قبل م��ص��ور، وه��ي متشي م��ع كلبها. 
وشاركت بعض الرسائل “املسيئة” التي 
مت إرسالها إليها، حيث ورد في إحداها 
“التمني بإصابة وولف مبرض السرطان”، 

وفقاً ملوقع “روسيا اليوم”.
وأث���ارت قضية ط��رد الصحفية ضجة 
واسعة وخالفات واتهامات. من جانبها، 
ردت صحيفة “نيويورك تاميز” على 
االن��ت��ق��ادات بعد أن احتشد ال��ع��دي��د من 
اإلعالميني للدفاع عن الصحفية املطرودة 

لورين وولف.
وقالت دانييل رودس ها، املتحدثة باسم 
الصحيفة، لصحيفة “واشنطن بوست”: 
“هناك الكثير من املعلومات غير الدقيقة 

املتداولة في تويتر”.
وأض������اف������ت: “ألسباب ت��ت��ع��ل��ق 
باخلصوصية ال ندخل في تفاصيل األمور 
املتعلقة باملوظفني، ولكن ميكننا القول 
إن��ن��ا ل��م ننه توظيف شخص م��ا بسبب 
تغريدة واحدة، واحتراما لألفراد املعنيني، 

ال نخطط ملزيد من التعليقات”.

نظمتها جمعية القناص القطرية مبشاركة خليجية واسعة

صقاران كويتيان يحرزان املراكز الثالثة األولى 
في بطولة »الدعو الدولي« 

 في الصـميم
تطوير املكتبات العامة باملناطق بات ضرورة 
ملحة ب��دالً من حتولها إلى مخازن للكتب ينظفها 
العامل يومياً دون قراءتها، إدخ��ال احلواسيب 
احلديثة، وال��رب��ط م��ع م��راك��ز األب��ح��اث العاملية، 
وتعيني مساعدين إلرشاد الراغبني بالبحث العلمي 
واألدب���ي حاجة لعموم الشباب.. جت��ارب ال��دول 

املتقدمة تفيدنا كثيراً!
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ZeinaSultan@  زينة بدر بن عي�صى
في ُعمان دام��وا العيال اسبوع باملدرسة و اسبوع اونالين متى 

الكويت .. والله تعبوا العيال كورونا عفستنا

hbahroh@  العميد بو اأحمد بحروه
محللينا  السياسيني  اغالبهم  ما يحللون  احلقائق  يحللون رغباتهم 
وأمانيهم   لألسف  هذا اللي موجود  بالساحه  ممكن تصيب معاهم  

ً مره  وتخي الف مره  وهذا معدل  ضعيف جدا

z7NWzwOBV5iV6CS@  عبدالـله الطراد
أسعار اخلدم...........مرتفع لو كان االمر بيدي....؟؟ لقمت بألغاء 
تراخيص املكاتب وجلب اخلدم عن طريق احلكومه هيئة القوي العامله 
أسوة بالعماله .تصريح عمل وتذكره وانتهي ولننتهي من قصة الرقيق 
البيع والشراء واالرتفاع اجلنوني باالسعار وعجز وزارة التجاره عن 

التصدي لهم...

Aumneia@  اأُمنية اأَ�رشف
وظيفة العقل الطبيعية هي التحليل والتفكيك والنقد وصوالً إلى 
حقيقة معينة قد يتجاوزها في مرحلة ما من خالل تطوره الى حقائق 

اخرى ،، اما اجلمود فهو مخالف لتلك الطبيعة

balfailkawi1990@  بدر النجار الفيلكاوي
أزمة املرأة في العمل السياسي ؟! من املالحظ أن جتربة املرأة غريبة 
في الكويت فهي جزء من املجال العام كحراك اجتماعي و السياسي 
من الستينات مع ارتباطها باحلركة القومية العربية و رغم ان احلقوق 
السياسية اكتسبتها املرأة العربية في مراحل مبكره اال ان حقوق املرأة 

في الكويت ظلت معلقة

suadalmojel@ �صعاد فهد املعجل
عالم السوشيال ميديا خلق جو من التنافس الغريب. زمان كانت 
احلفالت تخص اهل الشأن.. اليوم صار الكل مشارك. والكل طبعا 

يسعى للتميز بغض النظر عن احملتوى اجلمالي ملثل هذا “التميز”.

Hnshs   @Hnshs10
ياترى شنو سبب ارت��ف��اع الطفيف بنسبة االص��اب��ة نحمد الله 
ونشكرة بعد ما بدأنا نسجل اصابات تصل ملا دون ٢٠٠ رجعنا 
نسجل ب٤٠٠ وفوق هل ياترى استخفاف بصحة الناس كان بسبب 
فتح املطار علي مصراعية هل ياتري من شهادة pcr املزورة هل فعال 

اجلائح بدأت تضرب الكويت من جديد او بسبب القرارات املتخبطة

_majidalsalem@  ماجد مرزوق ال�صامل

م��ن أس��ب��اب ت��راج��ع التطوير وت��أخ��ر امل��ش��اري��ع التعليمية في 
التربيةهوعدم وضع الشخص املناسب في املكان املناسب وخاصة في 
املناصب القياديةولتحقيق طموح املواطنني للحصول على تعليم مميز 
فانه السبيل سوى وضع شروط ملزمة يتم اختيار الكفاءات لتولي 

املناصب القيادية في الوزارة بعيداً عن احملسوبية 

الصقار فواز فالح النون
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إرسل كلمة  »اشتراك«

يساعد النظام اجلديد على متييز اخلاليا السرطانية بدقة أفضل


