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»نيويورك« أكثر املدن شعبية
2016  في »انستغرام« خالل 

نشر موقع »فوربس« قائمة املــدن األكثر شعبية على 
»انستغرام« في جميع أنحاء العالم وكشف التقرير أن 
نيويورك هي املدينة األكثر شعبية عبر التطبيق في العام 
2016. حيث ورد ذكرها عبر التطبيق أكثر من 68 مليون 

هاشتاغ طوال العام 2016. 
وتظهر قائمة انستغرام لألماكن والبلدان التي صورها 
أكثر مــن غيرها مستخدمو املــوقــع خــال الــعــام 2016 
استحواذ املدن األمريكية على املراتب املتقدمة في الترتيب. 
وجاءت لندن في املركز الثاني بذكرها 64.5 مليون مرة ثم 
باريس بـ 55 مليون ثم دبي بـ 46 مليون ثم اسطنبول بـ 
35.3 مليون ثم ميامي بـ 32.7 مليون ثم شيكاغو بـ 24.1 
مليون ثم برشلونة بـ 23.8 مليون ثم  لوس أجنلوس بـ 
23.6 مليون ثم موسكو بـ 22 مليون مشاركة عبر التطبيق 
الــذي تخطى عدد مستخدميه عبر العالم الـ 600 مليون 

مستخدم نشط.

25 عماًل فنيًا في القائمة النهائية للتنافس  اختيار 
على جائزة »دبي كانفس للرسم ثالثي األبعاد« 

 أعلنت  أول أمس القائمة النهائية لألعمال 
الفنية املتنافسة على جائزة »دبي كانفس للرسم 
ثاثي األبعاد« واملخصصة لاحتفاء بالفنانني 

املتميزين في مجال الرسم ثاثي األبعاد. 
 وقد مت اختيار 25 فنانا لعرض إبداعاتهم أمام 

اجلمهور خال املهرجان الذي يعقد خال الفترة 
من 1 إلى 7 مارس املقبل في »سيتي ووك«. 

 وقالت منى املري مدير عام املكتب اإلعامي 
حلكومة دبي إن مهرجان »دبي كانفس« يسعى 
هذا العام لاحتفاء مببدعي هذا الفن ودعمهم 

ــال جــائــزة هــي األولـــى مــن نوعها على  مــن خ
مستوى العالم، مشيرة إلى أن الدورة الثالثة من 
املهرجان تشهد إضافة نوعية مهمة وهي انطاق 
الــدورة األولــى من جائزة »دبي كانفس للرسم 
ثاثي األبعاد« والتي يبلغ إجمالي جوائزها 

املالية 2.3 مليون درهم اماراتي . 
 وأوضحت أن مجموعة كبيرة من الفنانني 
العامليني قدموا أعمالهم لاشتراك في اجلائزة 
حيث تقدم 122 عما فنيا من 33 دولة، وقامت 
اللجنة املكلفة بتقييم األعمال املتقدمة باختيار 
القائمة النهائية التي ضمت أفضل 25 فنانا 
يتنافسون على املراكز الثاثة األولــى، إضافة 
إلى الفائز بجائزة »اختيار اجلمهور« حيث يتاح 
جلمهور املهرجان اختيار أكثر عمل مفضل لديهم 

بني األعمال املشاركة في اجلائزة«. 
 ومت اختيار القائمة النهائية وفقا للمعايير 
التي حددها املهرجان للجائزة ويأتي في مقدمتها 
مدى اإلبداع في الفكرة والتنفيذ واتساق العمل 
الفني مع مفهوم »السعادة« وهو موضوع الدورة 

األولى للجائزة.
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 في الصـميم
مختبرات وأجهزة وزارة الصحة بالية ومتهالكة وتعرض 
حياة املواطنني واملقيمني للخطر.. هذا ما أشار إليه تقرير ديوان 
احملاسبة.. حياة املواطن واملقيم أثمن من أن توفر الصحة في 
ميزانية شراء األجهزة.. إذا اخطأت نتائج الفحص واالشعات حتما 
سيخطئ الطبيب.. جددوا أجهزتكم قبل كل شيء وخلكم من تأثير 

نفوذ جتار األجهزة الطبية وموردي األدوية!

fdeet_alnssr@ بن عويد #2030
#البحرين تعدم ثالثه ارهابيني وكالعادة  تثبت ايران ضعفها وتبيع اذنابها، 

وتثبت البحرين انها دولة قوية ومستقلة وتسعى حلفظ امنها..حتية لها

shaiekhalsarraf. @s6sx 
رحم الله ضحكات ال ُتنسى وبسمات ال تغيب، رحم الله وجوهاً اشتقنا 

اليه، رحم الله ارواحا اوجعتنا رحيلها #ذكري وفاة الشيخ جابر األحمد

ـــة أوروبــيــة أن مرض  أوضــحــت دراس
التهاب القرنية وجفاف امللتحمة يصعب 
تشخيصه والتأخر في التشخيص قد يؤدي 
إلى أعــراض أكثر حدة ويؤثر بشكل أكبر 

على حياة املرضى اليومية.
وكتب الباحثون في الدورية البريطانية 

لطب الــعــيــون إن املــرضــى الــذيــن يتأخر 
تشخيص حالتهم تكون لديهم وجهة نظر 
سلبية بشكل أكبر جتاه احلالة ويواجهون 

مشاكل في حياتهم العملية أيضا.
ومرض التهاب القرنية وجفاف امللتحمة 
يحدث عندما ال تنتج القنوات الدمعية ما 

يكفي من الرطوبة. وقد تصبح األعني جافة 
وتصاب بحكة واحمرار وتورم.

ووفقا لرويترز هيلث كتب الباحثون 
أن هناك حاجة لتوصيف أفضل ألعراض 
املرض حتى ميكن تشخيص احلاالت بشكل 

أسهل.

سرعة التشخيص قد حتسن حياة مرضى التهاب القرنية وجفاف امللتحمة

سيرك رينجلينج بروس وبانوم آند 
146 عامًا بيلي ينهي عروضه بعد 

بعد 146 عاما من العمل حتت شعار »أعظم عرض 
على األرض« يطوي سيرك رينجلينج بروس وبانوم 
آند بيلي خيمته وينهي عروضه بسبب تراجع مبيعات 

التذاكر وارتفاع تكاليف التشغيل على حد قوله.
ــال كينيث فيلد املــديــر التنفيذي لشركة فيلد  وق
انترتينمنت التي متول السيرك ومقرها فلوريدا على 
موقع السيرك على اإلنترنت »بعد كثير من التقييم 
والتشاور اتخذت أسرتي وأنــا القرار الصعب بأن 
سيرك رينجلينج بروس وبانوم آند بيلي سيقدم آخر 

عروضه في مايو.«
وكــان السيرك أوقــف في مايو من العام املاضي 

عروض األفيال بعد سنوات من دعوى أقامها نشطاء. 
وقال السيرك إنه لم يرتكب أي مخالفات ولكنه وافق 
على دفع غرامة باملايني قبل سنوات من إنهاء عروض 

األفيال.
ورحبت منظمة )بيتا( التي تدعو للرفق باحليوان 
بالقرار قائلة »هذه نهاية ملا كان يعد أتعس عرض على 
األرض للحيوانات البرية وندعو كل سيرك ألن يحذو 

حذوهم إذ أن هذه إشارة على تغير الزمن.«
وقالت إجنريد نيوكيرك رئيسة املنظمة في بيانها 
إن احتجاجات املنظمة املستمرة منذ 36 عاما »نبهت 

العالم حملنة احليوانات البرية في األسر.«

جانب من أحد عروض السيرك

الشيخوخة تدرك 
اإلنسان في سن 

39 عامًا!
أعلن العلماء األمريكيون 
أن الشيخوخة ُتــدرك البشر 
ـــال  ــا .وق ــام فـــي ســـن 39 ع
 »Magicforum« مــوقــع
ــي إن الــقــدرات  ــرون ــت ــك اإلل
املــعــرفــيــة والــعــقــلــيــة تبدأ 
ــوغ السن  ــل تــتــاشــى مــع ب
املــذكــورة. كما يبدأ اإلنسان 
ــف في  ــع ــض ــال الـــشـــعـــور ب
العضات ويــواجــه مشاكل 
في وظائف العظام. وحسب 
اخلبراء األمريكيني فإن جسم 
اإلنــســان البالغ مــن العمر 
39 عاما يشهد انخفاضاً في 
إنتاج مادة مسماة بامليالني 
ــا العصبية  ــاي تغطي اخل
ــة حــمــايــة  ــف ــي وتـــــؤدي وظ
تلك اخلــايــا مــن التأثيرات 

الضارة.
ــؤدي انخفاض إنتاج   وي
امليالني حسب اخلــبــراء إلى 
إضعاف الــقــدرات املعرفية 

والبدنية. 
ويعتزم العلماء مواصلة 
البحث في هــذا املجال ليس 
فقط من أجــل معرفة آليات 
الــشــيــخــوخــة، فــحــســب بل 
وقفها والقضاء عليها نهائيا.

مدينة نيويورك


