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ـ د.ب.أ:   أبوظبـــي 
العاصمـــــة  أنهـــــت 
اإلماراتيـــة أبوظبـــي 
إلطالق  اســـتعدادها 
أكبر مهرجان في العالم 
لإلبل ومن املنتظر أن 

ينطلق اليوم.
  وقال محمد املزروعي 
العليا  اللجنة  رئيس 
للمهرجان ومدير عام 
هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث ان املهرجان 
يحمل اسم «مهرجان 
الظفـــرة» وتســـتمر 

أنشطته ١٠ أيام.
  وأضاف: «ينظم املهرجان مسابقة كبرى 
الختيار ملكة جمال اإلبل»، مشـــيرا الى 
ان مالك اإلبل الفائزة سيحصلون على 
جوائز تصل قيمتها اإلجمالية ١٠ ماليني 

دوالر.
  وأشـــار الى ان مسابقة العام احلالي 
تشارك فيها ٢٠ ألف ناقة جاء بها مالكها 
من مختلف أنحاء اخلليج، تتقدمهم قطر 

والسعودية وعمان واإلمارات.
  وذكر املزروعي ان املسابقة تقام للعام 

التوالي  الرابع علـــى 
وتهدف حلماية التراث 
وتعليم  اخلليجـــي، 
األبناء عادات وتقاليد 

األجداد.
  وأوضح ان مسابقة 
«ملكة جمـــال اإلبل» 
تشـــترط خلو اإلبل 
املشاركة من أي نوع 
التهجني،  أنـــواع  من 
وأن تكون خالية من 
العيـــوب واألمراض 

املعدية.
التحكيم    ويتولى 
في املســـابقة خبراء في تربية اإلبل من 
منطقة اخلليج وتشـــمل املعايير جميع 
أجزاء اجلسم مثل جمال الرأس والرقبة، 
الشارب، شكل األنف، كبر الرأس، انتصاب 
األذنني، طـــول الرقبة وارتفاعها ألعلى، 

إضافة الى طول الغارب.
  ولفت الى ان املهرجان يتضمن أيضا 
سوقا لعرض املنتجات التراثية، ومسابقة 
لتغليف التمور، الى جانب سباقات لإلبل 
يحصـــل الفائزون فيها على ســـيارات 

وجوائز مالية. 

 وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون متوسطا الوفد الكويتي املشارك في مؤمتر «كانكون» 
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 ضمادات المستقبل يتغير لونها بحسب حالة الجرح 

 الري كينج ينهي مسيرته التلفزيونية بعد ٢٥ عاماً 
 نيويوركـ  د.ب.أ: عندما بدأ حياته املهنية لم يكن 
اســـم أسامة بن الدن معروفا اال خلبراء املخابرات 
األميركية وكان سور برلني مازال واقفا في مكانه 
يفصل بني شطري أملانيا وكان بيل غيتس ومادونا 
من املواهب الشابة التي تأمل في شق طريقها وكان 
االنترنت مسألة غريبة على معظم الناس إنه املذيع 
األميركي األشهر الري كينج الذي ينهي مسيرة ٢٥ 

عاما من تقدمي أحد أشهر برامج التلفزيون.
  رســـخت صورة الري كينج املرتدي حلماالت 
الســـروال واجلالس أمام ميكروفون قدمي مرتديا 
لنظارة سوداء كبيرة، في أذهان متابعي التلفزيون 
في مختلـــف أنحاء العالم إذ لم ينجح أي برنامج 
في االستمرار طوال هذه الفترة وحتقيق مثل هذه 
الشعبية. وفي متام الســـاعة التاسعة من مساء 

اليوم يبدأ كينج آخر حلقات برنامجه الشهير بعد 
مسيرة تلفزيونية استمرت ٢٥ عاما.

  ويقال إن أحد إعالنات املشـــروبات الكحولية 
كان الســـبب وراء اختيار اسم «الري كينج» فقد 
رأت احملطة التي عمل لها أن اســـمه األصلي وهو 

لورانس هارفي زيجر صعب للغاية.
  وفي الوقت الذي كان يفكر فيه القائمون على 
احملطة في اسم بديل كان هناك إعالن على الطاولة 

ملشروب كحولي باسم «كينجز هولسيل ليور».
  وعندما بـــدأت الـ «ســـي إن إن» بث البرنامج 
الشهير عام ١٩٨٥ اكتفت باسم «الري كينج اليف» 

ألن املذيع الشاب كان معروفا بالقدر الكافي.
  ونشأ كينج في بروكلني ألب مهاجر توفي في وقت 

مبكر لتتولى بعد ذلك أمه تربيته هو وشقيقه. 

ـ د.ب.أ: ذكر فريق   ميونيــــخ 
من العلماء األملــــان أن الضمادات 
عالية التقنية في املستقبل سيتغير 
فــــي حالة وجــــود عدوى  لونها 
لتنهي اخلالف حول ضرورة إزالة 
الضمادات للتأكد من عملية التئام 
اجلرح. فاجلروح الصغيرة عادة 
ما تلتئم خــــالل بضعة أيام، لكن 
أي جرح غائر سيســــتغرق فترة 
أطول كي يلتئــــم وأن أي عدوى 
ميكن أن تلحق به بعد عدة أيام. 
وحتمي الضمادات مكان اإلصابة، 
ولكنه يجــــب إزالتها عند فحص 
اجلروح. وهذا األمر ميكن أن يكون 
مؤملا للمريض، فضال عن املخاطرة 
الدخول  بإعطاء اجلراثيم فرصة 

للجرح وإحداث عدوى.
  وقــــد طور العلمــــاء في معهد 
أبحاث فراونهوفــــر لتكنولوجيا 

الكيمائي  في توضيح للتفاعــــل 
«لقد طورنا صبغة تعمل كمؤشر 
وتتفاعل مــــع درجات احلموضة 
املختلفــــة وأدمجناها في ضمادة 
والصق طبي». وبهــــذه الطريقة 
جتعل مــــادة التضميد الذكية من 
املمكــــن فحص اجلروح بشــــكل 
منتظــــم من اخلــــارج دون إعاقة 
عملية االلتئام. وأشــــارت إلى أن 
«اجللد الصحي واجلروح امللتئمة 
عادة ما توضــــح درجة حموضة 
أقل من ٥، وإذا زادت هذه الدرجة 
إلى  مــــن احلموضة  فإنها تنتقل 
املــــدى القلوي والتي تشــــير إلى 
تعقيدات فــــي التئام اجلرح. وإذا 
كانت درجة احلموضة ما بني ٦٫٥ 
و٨٫٥ ففــــي املعتاد أن تكون هناك 
عدوى ويتحول الشــــريط امللون 

للمؤشر إلى اللون القرمزي». 

املادة الصلبة فــــي ميونيخ مواد 
تضميد ولصق طبي (بالســــتر) 
تشير إلى التغيرات املرضية في 
اجللد. ففي حالة وجود عدوى فإن 
لون الضمادة يتغير من األصفر 

إلى القرمزي. وقال الباحثون ان 
الطريقة حتددن  املمرضات بهذه 
على الفور املشكلة وميكن اتخاذ 
إجراء فوري. وقالت العاملة مبعهد 
أبحاث فراونهوفر د.سابني تروب 

 ضمادات املستقبل تتلون بحسب حالة اجلرح 

 رمضان: مشاركة الكويت في مؤتمر «كانكون»
  تؤكد حرصها على الحد من ظاهرة تغير المناخ

التنبؤات  أكد خبير   كونا: 
اجلوية والبيئة عيسى رمضان 
ان مشاركة الكويت في مؤمتر 
«كانكون» للمناخ باملكســــيك 
الذي اختتم أول من امس عبر 
وفد يضم خبراء ومسؤولني 
من كل اجلهات املعنية برئاسة 
التجــــارة والصناعة  وزيــــر 
الهارون تؤكد حرصها  أحمد 
واهتمامهــــا باحلد من ظاهرة 

التغير املناخي في العالم.
  وقال رمضــــان وهو أحد 
اعضاء الوفد ان الكويت شاركت 
في اجتماعات الــــدورة الـ ١٦ 
الـ  الدورة  لألطراف واجتماع 
٣٣ للهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية التكنولوجية واجتماع 
الدورة الـ ٣٣ للهيئة الفرعية 
للتنفيــــذ واجتماع الدورة الـ 
١٥ للفريق املعني بااللتزامات 
لبروتوكــــول  اإلضافيــــة 

«كيوتو».
  وأضاف ان الكويت شاركت 
ايضا في اجتماع الدورة الـ ١٣ 
للفريق العامل املتخصص للعمل 
التعاوني طويل األجل مبوجب 
االتفاقية اإلطارية لتغير املناخ 
واجتماع الدورة الـ ١٦ لفريق 
العمل التعاوني في بروتوكول 
«كيوتو» الشـــهر اجلاري في 

«كانكون» املكسيكية.
  وذكر ان عددا من املسؤولني 
واخلبــــراء مثلــــوا اجلهــــات 
التابعــــة للجنة  احلكوميــــة 
املناخ منها  الوطنية لتغيــــر 
وزارة اخلارجية والهيئة العامة 
للبيئة ووزارة النفط وشركة 
نفط الكويت وشركة صناعة 
الكيماويات البترولية. وايضا 
الكويتية  البترول  مؤسســــة 
ووزارة الكهرباء واملاء والهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة 
العامــــة  الســــمكية واإلدارة 

للطيران املدني.
  وأوضح ان الوزير الهارون 
وسفيرنا لدى املكسيك سميح 
جوهر حيات حضرا االجتماع 
وألقى الوزيــــر الهارون كلمة 
الوزير  الكويت وقد حتــــدث 
الهــــارون عن أهميــــة تفعيل 
التنمية الســــتعماالت  آليات 
الطاقة النظيفة والتأكيد على 

نقل التكنولوجيا للدول النامية 
البشــــرية  الفائدة على  لتعم 

جمعاء.
  وأشــــار الى تأكيد الوزير 
الهارون في كلمته ان الكويت 
تأتي في مقدمة الدول التي تؤيد 
وتســــاهم وتدعو الى خفض 
االنبعاثــــات للغازات الدفيئة 
حسب اإلمكانيات املتاحة في 
إعادة تأهيل منشآتها النفطية 

والصناعية. 

ـ   واشـــنطن 
يو.بي.آي: طردت 
محكمة اميركية 
شابا بسبب قصة 
باعتبار  شعره 
انهـــا غير الئقة 

ملثوله امامها.
  وافـــــــادت 
شـــبكــة «سي.

ان.ان» االميركية 
بـــان  الثالثـــاء 
حارس احملكمة 
الشـــاب  ابلـــغ 
بوبي تود بأنه 
املثول  ال ميكنه 

امام محكمة ساوثافن في والية ميسيسبي قائال: ال 
ميكن ان تأتي الى هنا وشعرك بهذا الشكل..وطلب 

منه املغادرة.
  وقال تود «ال ينبغي ان تكون هناك مشكلة فأنا 
ذاهب في عمل.. لديهم متهمون بقتل الناس وآخرون 
يفعلون كل انواع االشياء ووجدوا املشكلة في شعري! 

اعتقد ان هذا خطأ متاما».
   وقد علقت على بـــاب احملكمة الفتة تنص على 
قانون اللباس والتي طالبت املراجعني بعدم ارتداء 
القمصان الضيقة او املالبس املكشـــوفة او االردية 
الواســـعة او السراويل القصيرة ولكن لم تأت على 
ذكر قصة الشعر. وقال تود انه يضيف عادة احللي 
واالضواء لشـــعره ولكنه لم يفعل ذلك النه كان في 

طريقه الى احملكمة. 

 تود بقصة شعره الغريبة 


