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أع��اد ن��ادي الصقور السعودي تنظيم 
س���وق ال��ص��ق��ور ف��ي امل��م��ل��ك��ة العربية 
السعودية، من خالل إقامة مزاد لها، ينطلق 
يوم السبت املقبل، ويستمر 45 يوماً، وذلك 
على أرض مهرجان امللك عبدالعزيز، في 

َملهم شمال مدينة الرياض.
وحتظى هواية الصيد بالصقور باهتمام 
الفت لدى السعوديني، فهي هواية وإرث 
ثقافي، إلى جانب كونها مورداً اقتصادياً 
للمهتمني بالصقور، باالستفادة من موقع 
اململكة االستراتيجي، والذي يجعلها ممراً 

للصقور املهاجرة.
ويسعى ن��ادي الصقور السعودي من 
خالل املزاد الذي ينظمه إلى دعم املهتمني 
بالصقور، وك��ذل��ك املهتمني باقتنائها، 
والصقارين ف��ي اململكة ودول املنطقة، 
من خ��الل توفير خ��ي��ارات واسعة حملبي 
هواية الصيد بالصقور، باإلضافة إلى دعم 
االستثمار في الصقور كموروث أصيل، 
مما يثري القطاع الثقافي، ويجعل الصيد 

بالصقور مورداً اقتصادياً للمواطنني.
وي��ك��ّث��ف ال��ن��ادي ف��ي ال��ف��ت��رة احلالية 

استعداده الستقبال النسخة األول��ى من 
امل���زاد، وال��ت��ي ينتظرها الصقارين في 
كافة أنحاء املنطقة، السيما وأنها تقام في 
توقيت استثنائي ومثالي، كونه يسبق 
مهرجان امللك عبدالعزيز للصقور، الذي 
سينطلق ف��ي نسخته الثالثة بتاريخ 
28 نوفمبر املقبل ويتضمن مسابقتي 
امللواح وامل��زاي��ن، ويعد احل��دث األضخم 
م��ن نوعه ف��ي ال��ع��ال��م، بعد أن متكن من 
دخول موسوعة غينيس العاملية لألرقام 

القياسية مرتني متتاليتني.

صيد الصقور هواية حتظى باهتمام الفت

دراسة حتذر من مخاطر احملادثة 
في نشر قطرات »كورونا«

ح��ذرت دراس��ة جديدة من أن محادثة أساسية 
ميكن أن تنثر قطرات مصابة بفيروس كورونا عبر 

الغرفة.
ووج����د ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة »ب��ري��ن��س��ت��ون« 
األمريكية، أن احملادثات العادية ميكن أن تخلق تدفقا 
مخروطيا للهواء »يشبه النفاثة«، يحمل القطرات 

ألمتار.
وقال ه��وارد ستون، أحد الباحثني في الدراسة: 
»يجب أن يدرك الناس أن لديهم تأثيرا حولهم. إنه 

ليس فقط حول رأسك، إنه مبقياس أمتار«.
وفي الدراسة، استخدم الباحثون كاميرا عالية 
السرعة لتصوير حركة القطرات من شخص يقول 

عدة عبارات مختلفة بجوار ورقة.
وت���راوح���ت ال��ع��ب��ارات م��ن ج��م��ل ق��ص��ي��رة مثل 
»سنتغلب على فيروس كورونا«، إلى أغاني األطفال 

مبا في ذلك »بيتر بايبر اختار نقرة«.
وكشفت مقاطع الفيديو أن األصوات االنفجارية 
مثل »P« تخلق نفثا من الهواء أمام املتحدث، ما يؤدي 
إلى تدفق هواء مخروطي الشكل »يشبه النفث« من 

فم املتحدث.
وما يثير القلق أن تدفق الهواء هذا ميكنه بسهولة 
وبسرعة نقل جزيئات صغيرة بعيدا عن املتحدث، 
وفقا للفريق. وفي الوقت نفسه، تبني أن عبارات 
قصيرة ميكنها نقل اجلسيمات إلى ما بعد مسافة متر 

واحد، التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية.
وقال الدكتور ستون: »إذا حتدثت ملدة 30 ثانية 
بصوت عال، فستقوم بإلقاء الهباء اجلوي إلى ارتفاع 

أكثر من ستة أقدام في اجتاه احملاور اخلاص بك«.
ويأمل الباحثون في أن تسلط النتائج الضوء 
على أهمية التهوية وأقنعة الوجه، للحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وأضاف ستون: »إنه بالتأكيد يسلط الضوء على 
أهمية التهوية. خاصة إذا كان لديك محادثة مطولة. 

تقطع األقنعة حقا هذا التدفق بشكل كبير«.
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إرسل كلمة  »اشتراك«

العثور على امرأة حية وسط
 البحر بعد عامني من اختفائها!

عثر صياد على ام��رأة طافية فوق املياه وسط البحر قبالة سواحل 
كولومبيا، وذلك بعد عامني من اختفائها، في واقعة أشبه باملعجزة.

ووثق الصياد هذه اللحظة مبقطع فيديو فريد، يرصد ظهور املرأة حتى 
خروجها من البحر ساملة. ونقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية عن 
تقارير إعالمية محلية، أن املرأة فقدت االتصال بأسرتها منذ عامني، ولم 

ترد أي معلومات حول مكان وجودها.


