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في مسابقة تاريخية.. »ملكة الكون« فلبينية

ت��وج��ت الفلبينية كاتريونا 
غراي بلقب ملكة جمال الكون لعام 
2018، االثنني، لتصبح رابع مرة 
تفوز فيها الفلبني بهذه املسابقة 

الدولية.
وف������ازت غ�����راي ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 
االسكتلندية، التي يبلغ عمرها 
24 ع��ام��ا، باللقب ف��ي العاصمة 
التايالندية بانكوك حيث ضمت 
املسابقة ألول م��رة متسابقة من 

املتحولني جنسيا.
وق���ال���ت غ�����راي، ال��ت��ي ك��ان��ت 
ترتدي فستانا باللونني األحمر 
والبرتقالي” قلبي مليء بقدر كبير 
من االمتنان. كانت هناك حلظات 
من الشك شعرت فيها باالرتباك 

وشعرت بالضغط«.
وسئلت غ��راي خ��الل املسابقة 
عن رأيها في إضفاء الشرعية على 
تعاطي املاريغوانا، فقالت إنها 

تؤيد ذلك ألغراض طبية.
وحصلت تامارين غرين )24 
عاما( ملكة جمال جنوب أفريقيا 
على لقب الوصيفة األول��ى مللكة 
جمال الكون، ثم ستيفاني جوتيريز 
ملكة جمال فنزويال )19 عاما( على 

لقب الوصيفة الثانية.
وك��ان��ت الفلبني ق��د ف���ازت في 
مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 

2015 و1973 و1969.

يفضل أغلبية ال��رج��ال وض��ع احملفظة 
في اجليب اخللفي للبنطلون، ثم يجلسون 
على الكرسي لساعات، لتبدأ حينها مخاطر 
صحية ال يدركها كثير ممن يقومون بهذا 

السلوك اخلاطئ.
فقد أثبتت دراسات طبية عدة أن اجللوس 
على محفظة متخمة بالبطاقات واألوراق 
والنقود يزيد م��ن الضغط على أعصاب 
الفخذ، املتصلة بدروها في منطقة أسفل 
الظهر، وهو ما يفسر الكثير من اآلالم في 

هذه املنطقة بالتحديد.
وحذر أطباء من أن األلم الشائع، الذي 
ميتد إلى أسفل الفخذ أيضا، ويصيب الكثير 
من الناس ممن تتطلب أعمالهم اجللوس 
لفترات طويلة على الكرسي، ناجم عن 
الضغط على العصب الوركي، وفق ما ذكر 

موقع “هيلث سنترال«.
وأوضحت مجلة “نيو إجنالند للطب”، 
أن الضغط على أعصاب ال���ورك، نتيجة 
وجود احملفظة، أو اجللسة اخلاطئة لفترة 
طويلة، من شأنه أن ينشر األلم إلى أعلى 
وأسفل منطقة الورك، وهو ما يسبب الشد 

العضلي لدى كثيرين.
أش��ارت املجلة إل��ى دراس��ة واح��دة على 

األقل، خلصت إلى أن اجللوس مع احملفظة 
في اجليب اخللفي في وضع غير صحيح، 
كانت ل��ه آث��ار صحية كبيرة على نصف 

املشاركني في الدراسة.
وتزداد مخاطر وضع احملفظة في اجليب 

اخللفي واجل��ل��وس عليها مع زي��ادة وزن 
اجل��س��م، ب��اإلض��اف��ة إل��ى انتفاخ احملفظة 
إل��ى درج���ة ك��ب��ي��رة، مم��ا يجعل اجللوس 
مختال بشكل كبير، ويجعل األل��م سريعا 

ومضاعفا.

وينصح األط��ب��اء بوضع احملفظة في 
اجليب األمامي، أثناء اجللوس على األقل، 
أو االحتفاظ بها في أي مكان آخ��ر أثناء 
اجل��ل��وس، خ��ص��وص��ا ف��ي أوق����ات العمل 

الطويلة.

تعكف شركات حول العالم على خفض 
عدد أيام العمل في األسبوع، بعد أن خلصت 
إل��ى أن ذل��ك ي���ؤدي إل��ى زي���ادة اإلنتاجية 
واحلافز لدى املوظفني، وقلة اإلجهاد الذي 

يشعرون به.
وق����ال ي���ان ش��ول��ت��س ه��وف��ن، مؤسس 
شركة بالنيو إلدارة مشروعات برمجيات 
الكمبيوتر في برلني، بعد أن طبق نظام العمل 
ألربعة أيام في األسبوع على موظفي شركته 
العشرة هذا العام: “األمر صحي على نحو 
أكبر بكثير، ونقوم بالعمل بصورة أفضل إذا 

كنا ال نعمل عددا جنونيا من الساعات«.
وفي نيوزيلندا، أظهرت نتائج من شركة 
)بيربيتشوال جارديان( للتأمني انخفاضا 
ف��ي م��ع��دالت ش��ع��ور املوظفني بالضغوط 
واإلجهاد، وارتفاعا في تفاعلهم مع العمل 
بعد أن جربت هذا العام نظام عمل ملدة 32 

ساعة في األسبوع.
وحتى في اليابان حتث احلكومة الشركات 
على السماح للموظفني بعطالت صباح 
االثنني، وهو بداية أسبوع العمل، على الرغم 
من أن خططا أخ��رى في ال��دول��ة املشهورة 

باالنخراط املفرط في العمل، لم تفلح كثيرا 
في إقناع املوظفني بالتخفيف من وطأة العمل 
عن أنفسهم. ويحاول احتاد نقابات العمال 
البريطاني )تي.يو.سي( دفع البالد بأسرها 
لتبني أسبوع عمل من 4 أيام بنهاية القرن، 

وهو مسعى يؤيده حزب العمال.
ويقول االحتاد إن اختصار أسبوع العمل 
وسيلة القتسام العمال للثروة الناجتة عن 
استخدام تكنولوجيا جديدة مثل الروبوتات 
مثلما حصلوا على حق العطلة األسبوعية 

خالل الثورة الصناعية.

وأظهر مسح أج��رى في اآلون��ة األخيرة 
وش��م��ل 3 آالف م��وظ��ف ف��ي 8 دول بينها 
ال��والي��ات املتحدة وأملانيا وبريطانيا، أن 
نصف امل��ش��ارك��ني تقريبا يعتقدون بأن 
بإمكانهم إمتام مهامهم بسهولة في 5 ساعات 

يوميا إذا لم تصادفهم أي معوقات.
لكن كثيرين يتخطون بالفعل ساعات 
العمل األسبوعية األربعني على أي حال، 
وفي ذلك تصدرت الواليات املتحدة كل الدول 
في املسح، إذ ق��ال 49 باملئة إنهم يعملون 

لوقت إضافي.

5؟  4 أيام وتتلقى أجرا عن  األسبوع املختصر.. هل تود العمل 

بالصور.. احتفال »مهول« في ذكرى زعيم كوريا الشمالية

في يوم يشهد تساقط الثلوج، أحيا الكوريون الشماليون 
الذكرى السابعة لوفاة الزعيم كيم جونغ إي��ل، بزيارة 
متثاله التذكاري والتعهد بالوالء لنجله كيم جونغ أون. 

ومنذ صباح األحد، يواصل عشرات اآلالف من الكوريون 
الشماليني التدفق على النصب التذكاري في مانسو هيل، 

بوسط بيونغيانغ، لوضع الزهور عليه.

ويحتضن املكان متثالني من البرونز ل�”الزعيم العزيز” 
ومؤسس الدولة كيم إيل سونغ. ويتزامن يوم 17 ديسمبر 
مع ذكرى صعود كيم إلى السلطة، إال أن اليوم يرمز بشكل 

أكبر إلى ذكرى وفاة والده، الذي توفي عام 2011.
يشار إلى أن البالد حتيي كذلك، سنويا، ذكرى رحيل 
مؤسس ال��دول��ة، وذل��ك ي��وم الثامن من يونيو، ويعتبر 

“عيدا رسميا«. وتوفي كيم إيل سونغ بأزمة قلبية في 
1994، ويحمل يوم عيد ميالده اسم يوم الشمس في كوريا 

الشمالية

والد ميغان يطلب مساعدة
امللكة للتواصل مع ابنته 
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  ال تضع محفظتك
باجليب اخللفي

ي��ب��دو أن اإلن��ت��رن��ت واخل��ص��وص��ي��ة ال 
يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك املختلفة 
وكل املواقع التي تصفحتها على اإلنترنت، 
وبعد حتديد موقعك وعمليات البحث التي 
قمت بها من خ��الل غوغل على اإلنترنت، 

ظهرت اآلن مسألة »تعقب اإلميوجي«.
وسيلة جديدة جلأ إليها املعلنون على 
اإلن��ت��رن��ت بعد أن ت��وص��ل��وا إل��ى طريقة 
متكنهم من تعقبك عبر “اإلميوجي” الذي 
تستخدمه على اإلنترنت، فعلى سبيل املثال 
إذا استخدمت “إميوجي” البيتزا، فإنك قد 

حتصل على إعالن من “دومينوز«.
ف��ف��ي ال��ع��ام 2016، س��م��ح��ت تويتر 
ل��ل��ش��رك��ات امل��ع��ل��ن��ة ب���رؤي���ة وت��ع��ق��ب 
استخداماتك لإلميوجي أثناء تعليقاتك 

وردودك وتغريداتك من خالل تطبيقها.
وأصبحت البيانات املتراكمة من جراء 
هذا األسلوب، أي تعقب اإلميوجي اخلاص  
باملستخدم، “منجم ذهب” للمعلنني الذين 
يدرسون استخداماتك لها لتحديد حالتك 
النفسية ومزاجك، ثم “يقصفونك بوابل من 
اإلعالنات املوجهة” بناء على تلك احلالة 

وذلك املزاج، بحسب ذكر موقع “فوكس«.
والح��ظ��ت تويتر أن ب��إم��ك��ان املعلنني 
اس��ت��خ��دام “بيانات اإلميوجي” لعرض 
اإلع��الن��ات على املستخدمني ب��ن��اء على 

مزاجهم وحالتهم النفسية، واستهداف 
املستخدمني ال��ذي��ن ي��غ��ردون باستخدام 
إمي���وج���ي الطعام” و”الوصول إل��ى 

رغباتهم«.
وق��ال مدير التسويق ف��ي مركز “فور 
س��ي إنسايتس” أرون غولدمان إن��ه إذا 
أض����اف ش��خ��ص إمي���وج���ي اإلب���ه���ام إل��ى 
األعلى )القبول أو املوافقة( أو إميوجي 
االبتسامة، فاعرضوا عليهم هذا اإلع��الن، 
وإذا اس��ت��خ��دم��وا اإلمي��وج��ي ال��ع��اب��س أو 
إميوجي عدم املوافقة )اإلبهام إلى األسفل( 

ف��اع��رض��وا إع��الن��ا آخ��ر، مضيفا أن هناك 
أشخاصا يستخدمون إميوجي كرة القدم 
أو كرة السلة، وميكن استهدافهم بإعالنات 

من هذا القبيل.
وف���ي تطبيقات امل��راس��ل��ة بشكل ع��ام 
وتويتر بشكل خاص، هناك إميوجي أكثر 
وض��وح��ا م��ن غ��ي��ره مثل ال��وج��ه املبتسم 
والقلب أو الوجه بعيون على شكل قلب أو 
اإلميوجي الباكي، لكن هناك أيضا بعض 
اإلمي��وج��ي ال���ذي يصعب تفسيره، مثل 
إميوجي الوجه من دون تعابير أو الوجه 

السطحي ولذلك جلأت شركات اإلعالن إلى 
استخدام الذكاء الصناعي للتعقب وحتليل 
أمناط استخدام اإلميوجي من أجل حتديد 

أفضل طريقة للوصول إلى املستخدم.
ويقول املعلنون إن األمر أفضل لكل من 
الشركات املعلنة وللزبائن والعمالء على 
السواء، إذ إن املستخدمني يرغبون برؤية 
إعالنات تتعلق بهم، فيما ترغب الشركات 
في أن يتفاعل معها أحد املستخدمني عبر 
إع��الن��ات��ه��ا ال��ت��ي تبثها للمستخدمني أو 

الزبائن احملتملني.

ق��ال وال��د ميغان م��ارك��ل، زوج��ة األمير 
هاري، حفيد امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا، 
، إنه يأمل أن تتدخل امللكة إلع��ادة تواصله 

مع ابنته.
وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في 
مقابلة بثتها قناة )آي.تي.في( التلفزيونية: 
“أقدر أي شيء ميكنها القيام به. أعتقد أنها 

تريد حل املشكالت العائلية«.
وأضاف: “األسر، سواء كانت ملكية أم ال، 
متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في 

وقت عيد امليالد«.
وتابع ماركل أن ميغان لم ترسل له بطاقة 
معايدة مبناسبة عيدامليالد، وإن��ه يأمل أن 
يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء 

عالقتهما.
وقال: “كل ما ميكنني قوله هو أنني هنا، 
وهي تعلم، وحاولت االتصال بها واحتاج 
أن تسعى إلي. أحبها جدا، أحب ابنتي جدا 

ويتعني أن تعرف هي ذلك«.

رعب بحديقة حيوان بريطانية.. 
النار تلتهم حيوانات نادرة

نفقت ضفادع وطيور وحشرات نادرة في حديقة 
تشيستر للحيوانات، أشهر حدائق احليوانات 
في بريطانيا، بسبب اشتعال النيران فيها، مما 
كبد احلديقة خسائر بأكثر من 50 مليون دوالر 

أميركي.
وأحل��ق احلريق، ال��ذي اشتعل باحلديقة قبل 
ي��وم��ني، أض���رارا ش��دي��دة بأماكن ع��رض الطيور 
واحليوانات، وأدى إلى إخالء احلديقة من الزوار، 

ونقل احليوانات إلى أماكن أكثر أمنا.
ومتكنت إدارة احلديقة من جمع أكثر من 125 
أل��ف دوالر أميركي على م��دار اليومني املاضيني 
للمساعدة في إصالح احلديقة، التي أعيد افتتاحها 
أمام الزوار األحد، وفق ما ذكرت صحيفة “التاميز” 

البريطانية، االثنني.
وتعتبر حديقة تشيستر للحيوانات موطنا 
اصطناعيا مصمما حملاكاة بيئة جنوب شرق آسيا، 
وكانت حتتوي ع��ددا من احليوانات النادرة من 

بينها، وحيد القرن وطائر أو أبو منقار ملون.
ولم يتضح بعد عدد احليوانات والبرمائيات 
والطيور النادرة التي نفقت من جراء احلريق، في 
وقت جنت التماسيح من النيران، بحسب الصحيفة 

البريطانية.
وستساعد األموال التي جمعتها إدارة احلديقة 

على إعادة إصالح سقفها الذي دمر بشكل كبير.
وفي بيان على موقع احلديقة على اإلنترنت، 
قال جيمي كريستون، كبير مسؤولي العمليات 
باحلديقة، إن احلادث كان أحد “أصعب األيام” في 

تاريخه.
وأض���اف أن��ه ل��م يصب أي م��وظ��ف أو أي من 
اجلمهور في احلريق، الذي متت السيطرة عليه في 

نهاية املطاف بواسطة طواقم الدفاع املدني.
وافتتحت حديقة تشيستر للحيوانات عام 
1993، وتضم 21 ألف حيوان و500 نوع مختلف، 

ويزورها ما يقرب من مليوني شخص سنويا.

احذر.. خطر »اإلميوجي« 
في تغريداتك وتعليقاتك


