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إليزابيث الثانية في أول ظهور لها مع كنّتيها

9 أمور.. أساسية عن »تويتر«

لندنـ  وكاالت: فوجئ أهل لندن بالعربة امللكية 
 Fortnum البريطانيـــة وهي تتوقف عنـــد متاجر
and Mason اللندنية العريقة في منطقة البيكادلي 
لتترجل منها امللكة اليزابيث الثانية برفقة كنتيها 
كاميال زوجة ابنها األمير تشارلز وكيت ميدلتون 
زوجة حفيدها األمير ويليـــام وهن في طريقهن 
لتناول الشاي في هذا املتجر الذي يتباهى بتقدمي 
أفخر انواع الشـــاي والبســـكويت والذي يحتفل 
بافتتاح صالة شـــاي جديدة حتمل اسم )اليوبيل 
املاسي( تيمنا مبرور ستني عاما على جلوس امللكة 

على العرش.
وقد كان في استقبالهن عمدة لندن مع حشد كبير 
من املواطنني والسياح الذين اعربوا عن دهشتهم 

لهذه االطاللة الفريدة لسيدات العائلة املالكة الثالث 
فـــي أول ظهور علني لهن معا امام اجلمهور. وقد 
تقاسمت الســـيدات الثالث تدرجات اللون األزرق 
الباودري مزينا باالزرار الذهبية من تصميم اجنيال 
كيلي مـــع قبعة من ذات اللون محاطة بشـــريط 
ذهبي، فيما ارتدت كاميال دوقة كورنوول معطفا 
باللونني االبيض واالزرق الغامق من تصميم بروس 
أولدفيلد، واخيرا اجتهت االنظار الى اطاللة كيت 
ميدلتون دوقة كيمبرج التي اختارت معطفا ازرق 
اللون بخطوط ناعمة من ميسوني وزينته ببعض 
من زهرات النرجس الربيعية ويتوقع كثيرون ان 
ينفذ هذا املعطف من االســـواق حيث ستتخاطفه 

السيدات املعجبات بأناقة الدوقة.

أسماء األشخاص وغيرها.
٭ اســـتخدام اختصارات لوحة 
املفاتيح: بدال من النقر عن طريق 
املاوس، ميكن تشغيل »تويتر« 
عن طريق لوحـــة املفاتيح. قم 
بطباعـــة عالمة اســـتفهام على 
واجهة تفاعـــل »تويتر« إلبراز 
لوحـــة تضـــم قائمـــة باألوامر 
املتوافرة علـــى لوحة املفاتيح، 
إذ هنالـــك نحو 20 منها مدرجة 
فـــي لوائح. وبعضهـــا يتطلب 
نقرتني على لوحة املفاتيح مثل 
»g p« للذهاب إلى صفحة السيرة 

.profile page الشخصية
إلـــى  »تويتـــر«  جتـــاوز  ٭ 
»فيســـبوك«: لديـــك اخليـــار 
في جتـــاوز »تويتر« والنشـــر 
والتحديث على »فيسبوك«، عن 
طريق الدخول إلى »فيسبوك«، 
وتركيب تطبيق »ســـيليكتيف 
 .Selective Tweets تويتـــس« 
ويطالبك التطبيق بإدخال اسم 
االستخدام في »تويتر«. لذا فإنه 
في أي وقت تنهي فيه التحديث 
أو النشر على »تويتر« عن طريق 
»#fb«، يذهب نص النشر أيضا 
إلى صفحة »فيسبوك« اخلاصة 
بك، ما دمت ال تزال مع »تويتر« 

و»فيسبوك« عبر املتصفح.
٭ »تويتر« الهاتفي

٭ اســـتخدام »تويتـــر« عبـــر 
النصية: توجد لدى  الرســـائل 
غالبية الهواتف الذكية العديد من 
تطبيقات »تويتر« املجانية التي 
ميكن تنزيلها إلرسال حتديثات 
»تويتر« وقراءتها على هاتفك. 
لكن ميكن أيضا استخدام »تويتر« 
عبر الرسائل النصية القصيرة. 
قم بإرسال صورة لتقوم »تويتر« 
بتحميلهـــا عليها مـــع رابطها. 

وبإمكان مستخدمي النصوص 
متابعتك أيضا دون احلاجة إلى 
حساب »تويتر« خاص بهم، عن 
طريق إرسال نص إلى 40404 مع 
رسالة تقول: »اتبع بول بوتن« 

مثال.
٭ املزيد مـــن املميزات املثيرة: 
قامـــت »تويتـــر« بوضع زرين 
جديدين يظهران قرب زر »املدخل« 
في أعلى الصفحة. وهما بعنوان 
»أوصل« Connect و»اكتشـــف« 
Discover. وبنقـــرة واحدة على 
الـــزر األول، ميكن االطالع على 
كل من يتفاعل معك على الشبكة. 
فهو يعرض الئحة األعضاء الذين 
تابعوك أخيـــرا، أو جاءوا على 
ذكرك، أو أعادوا نشر وتوتاتك. 
أما الزر الثاني، فيحاول معرفة 
اهتماماتك الشخصية التي ترتكز 
على مكانك، ومن تتبع وتالحق، 
وما املواضيع الساخنة بالنسبة 
إليك، وغيرها. والتزال الشركة 

حتاول حتسني »اكتشف«.
٭ مواد أفضل نوعية للقراءة: إن 
تصفح املواد املنشورة واملعدلة 
قد يكون ممال ورتيبا. فإذا رغبت 
بنوعية أفضل، قامت »تويتر« 
 hashtag بإنشاء عناوين إضافية
مثل #longreads ملنشورات ترتبط 
مبقـــاالت طويلـــة، ومدونات، 
ووثائق »بي دي إف«. وأحيانا قد 
جتد معلومات معمقة عن أحداث 
جاريـــة. ومع الوقت، ميكنك أن 
حتصل على مادة تزيد على 140 

حرفا أو رمزا ملطالعتها.
٭ خدمة »نيويورك تاميز«

اليزابيث الثانية في أول ظهور لها برفقة كنتيها كاميال زوجة ابنها األمير تشارلز وكيت ميدلتون زوجة حفيدها األمير ويليام

شاب يضع وشماً على قطته

النعاس يؤثر على عمل الطيارين وسائقي القطارات
نيويوركـ  رويترز: كثيرون من الناس يقاومون 
اغراء النوم في اجتماع ممل أو خمول بعد الظهيرة 
غير أن املشـــكلة أكثر على ما يبدو بني الطيارين 

وسائقي القطارات.
واعترف نحو ربع طياري شركات الطيران ونحو 
23% من الســـائقني الذين شملهم استطالع أجرته 
املؤسسة الوطنية ألبحاث النوم بأن النعاس يؤثر 
علـــى أدائهم لوظائفهم مقابل 17% من العاملني في 

مجاالت غير مجال النقل.
وقال نحو 20% من الطيارين وسائقي القطارات 
إنهم ارتكبوا أخطاء جســـيمة أثناء عملهم بسبب 

النعاس.
وقال ديڤيد كالود الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
التي تتخذ من والية فرجينيا مقرا »هامش اخلطأ 
فـــي هاتني املهنتـــني ضئيل للغايـــة. يتعني على 

موظفي النقـــل تنظيم نومهـــم ألداء عملهم على 
أفضل وجه«.

كذلك فإن عدد حوادث السيارات التي يتعرض 
لها الطيارون وســـائقو القطارات بسبب النعاس 
عند قيادة ســـياراتهم وهم فـــي طريق ذهابهم أو 
عودتهم من العمل أكبر ســـتة مرات من احلوادث 

التي يتعرض لها غيرهم من العاملني.
وقد يكون نظام عمل الطيارين وسائقي القطارات 
والســـفر لفترات طويلة مصدرا الضطراب النوم 
شأنهم في ذلك شأن األطباء واملمرضات وغيرهم 

ممن يعملون على مدار اليوم.
وأفادت املؤسسة بأن قلة النوم مشكلة شائعة 
لـــدى واحد من كل عشـــرة أميركيني اعترفوا بأن 
النوم يغالبهم في وقت غير مناســـب أثناء قيادة 

سيارة أو في اجتماع.

پاريس هيلتون تخطف لقب أجمل فنانة 
بالزي اخلليجي من هيفاء وسمية اخلشاب

حقوق احليـــوان، فبالرغم من 
قيامه بتلك العملية حتت إشراف 
طبيب بيطري مختص، هاجمه 
النشطاء واتهموه بانتهاك حقوق 
احليـــوان، موضحني ان القطط 
عندمـــا تخضـــع للتخدير فهذا 
يؤثر على حياتها، كما أن رسم 
الوشـــم على جلدها الرقيق أمر 
مؤلم للغاية ويتسبب في جروح 
مما يجعل جسمها في حاجة ألخذ 
فترة للتعافي منها، وهو ما يؤثر 
كذلك على حالتها الصحية، وأنه 
في حال تلوثت دماؤها باحلبر 
املستخدم في الوشم فسيؤدي ذلك 

إلى مرضها ورمبا وفاتها.
وفي الوقت الذي يتلقى تيمور 
وابال من االتهامات على يد نشطاء 
حقوق احليوان، يرى الكثيرون 
أنه لم يرتكب أي خطأ عندما أراد 
أن يجعل من قطته كوكو جميلة 
بتزيينها بوشم أنيق، وأنه قام 
برسم الوشم على صدرها وهي 
مخدرة كليا، أما بالنسبة للخبراء، 
فإنهم يؤكدون أنه ســـرعان ما 
سيزول احلبر عن جسد القطة 
وسيتالشى وسيتحول الوشم 
إلى رقعة قبيحة من احلبر غير 

املتناسق.

وراء ذلك أن حتمل قطته الوشم 
الذي نقشة على صدره،  نفسه 
ولكي يقوم بذلك، فإنه قام بتخدير 
قطته كي ال تشعر باأللم، ثم قام 
بتصوير نفسه وهو يقوم بنقش 
الوشم على صدرها الصغير أمام 
عدسة كاميرته التي كانت تصور 

كل ذلك.
بعـــد االنتهاء مـــن ذلك، قام 
بنشر الڤيديو على مدونته على 
اإلنترنـــت باإلضافة إلى بعض 
الصور، وهو ما تسبب في إثارة 
اجلدل بني العديدين من نشطاء 

موسكوـ  وكاالت: متكن فنان 
البالغ  الروسي تيمور  األوشام 
من العمر 24 عاما من إثارة جدل 
العديدين عندما أقدم على رسم 
التي  الوشـــم على صدر قطته 
أثناء  ميتلكها ونشر صورا لها 

قيامه بهذه العملية.
يطلق تيمور على قطته اسم 
كوكو، وعلـــل ذلك بأنه أراد من 

مبالبس محتشـــمة على غير 
النجمة األميركية  عادتها، توجت 
پاريس هيلتون بلقب أجمل فنانة 
ارتدت الزي اخلليجي في االستفتاء 
الذي أطلقه موقع ناس ام.بي.سي 

واستمر ملدة أسبوع.
وتفوقـــت النجمـــة األميركية 
في االستفتاء على مواطنتها كيم 
كارديشيان جنمة تلفزيون الواقع 
التي حلت في املركز الثاني، وجاءت 
سمية اخلشـــاب في املركز الثالث 
وهيفاء وهبي في الرابع، وحلت مي 

حريري في املرتبة األخيرة.
وحسب »دنيا الوطن« حصلت 
پاريس بزيهـــا الذي ارتدته خالل 
مشـــاركتها في أســـبوع املوضة 
مبدينة دبي قبل عامني، على %30 
من األصوات، وجمعت مواطنتها 
كارديشيان 25% من األصوات عن 
الزي الذي اشترته من متجر لبيع 
العباءات اخلليجية خالل زيارتها 

للمدينة نفسها قبل عام.
النتيجة مفاجأة غير  وشكلت 
متوقعة حملبي النجمتني ســـمية 
الذين  اخلشـــاب ومي حريـــري، 
تعجبوا في تعليقات اســـتقبلها 
املوقع، عن كيفية حصول جنمات 
غير عربيات على لقب األجمل في 
زي عربي، فيمـــا تأتي النجمتان 
العربيتان في مراتب متأخرة، حيث 
حصال بالترتيـــب على 20 و%10. 
وجاءت نتيجة هيفاء وهبي متوقعة 
حسب ما ذهبت التعليقات، حيث 
انتقادات واســـعة  الزي  أثار هذا 
قبل أربعة أشـــهر من اآلن، حينما 
ارتدته أثناء حضورها حفل افتتاح 
موقع »نواعم« املعني بقضايا املرأة 

نيويورك ـ وكاالت: شـــيدت 
»تويتر« الشبكة االجتماعية ذات 
الصيغة الصغيـــرة املختصرة 
التي تزعم أن لديها 100 مليون 
مستخدم، شهرتها حول بساطتها. 
فأعضاؤها ميكنهم نشر الرسائل 
النصية التـــي ال تتعدى الـ 140 
حرفا أو رمزا، لكن ميكنهم وضع 
رابط يـــؤدي إلى موقع آخر، أو 
إلـــى صورة، أو مقطـــع ڤيديو. 
كما ميكنهم إعادة نشـــر رسائل 
اآلخرين على صفحاتهم، وتبادل 

الرسائل الشخصية املبسطة.
لكن إذا أمعنت النظر، فستجد 
أنه قد جـــرى تعزيز »تويتر«، 
سواء من قبل الشركة ذاتها، أو 
الوسائل واألدوات  من صانعي 
األخرى على اإلنترنت، عن طريق 
مخزن افتراضي ألدوات وخدمات 
نفعية افتراضية بسيطة، تتيح 
للمستخدمني إيجاد مواقع مثيرة 
لالهتمام، أو إنتاج ألبومات صور، 
أو البحث في »تويتر« بشـــكل 

أكثر فاعلية.
وخالفـــا لـ »فيســـبوك«، أو 
»مايكروسوفت أوفيس«، فإنه 
من الســـهل العثور على أدوات 

هذه قوتها واستيعابها.
٭ عروض الصور

إذا قمت  ٭ حتميـــل الصـــور. 
بنشـــر رابط يؤدي إلى صورة 
موجودة فـــي الئحة طويلة من 
املواقع األخـــرى، فإن »تويتر« 
يقوم أوتوماتيكيا بعرض الصورة 
في جزء »التفاصيل« الواقع إلى 
اليمني، عندما يقوم مســـتخدم 
إلى موقعك. ومثل  آخر بالنظر 
هذه املواقع متلك خيار »النشر 
في تويتر« في صفحات حتميل 
الصور. وهنالك 16 موقعا تدعم 
هذا األمر، منها على سبيل املثال 

»ديلي بوث« و»يوتيوب«.
٭ تنظيم غاليري: يقوم »تويتر« 
بتنظيم صفحة لغاليري الصور 
التي تعرض آخـــر 100 صورة 
محملة من كل مستخدم. ويقوم 
موقع مستقل هو »هاش ألبوم« 
بتجميع صور مستخدمي »تويتر« 
أوتوماتيكيا في ألبومات مستقلة 
معنونة بشكل مجزأ. ويقوم موقع 
hashalbum.com/aquapets بعرض 
جميع الصور التي جرى نشـــر 
عناوين مواقعها على اإلنترنت 

على »تويتر«.
٭ حفـــظ منشـــورات اآلخرين 
املفضلة: يعلم اجلميع أنه باإلمكان 
إعادة نشر منشورات )وتوتات أو 
تغريدات( اآلخرين على »تويتر« 
على موقعك املسجل. لكن الكثير 
من املســـتخدمني لم يستخدموا 
 Favorite »مطلقا زر »املفضالت
املوجود بجانب زر »إعادة النشر« 
Retweet. والنقر على »املفضالت« 
من شأنه حتديث اإلضافات إلى 

الئحة املفضالت الشخصية.
٭ بحث معمق

٭ البحث املعمق: إن إطار البحث 
االفتراضي غالبا ما يقدم العديد 
مـــن النتائـــج، التـــي متتد إلى 
الســـاعات األخيـــرة. وللتمعن 
متاما في إحـــدى النتائج، انقر 
 Refine »علـــى »تصفية النتائج
Results قرب املركز العلوي من 
صفحـــة نتائج البحث. وهذا ما 
يقودك إلى صفحة البحث املتقدم، 
حيث ميكن هناك حتديد املزيد 
من رواشح ومصافي البحث، مثل 

پاريس هيلتون

أنچلينا چولي ترد على تصريحات إصابتها بسوء التغذية 
بالتوجه إلى »ماكدونالدز«

لندن ـ وكاالت: بعد تصريحات الطبيب درو 
بينسكي الشهير ببرنامجه »دكتور درو« في 
اطاللة في برنامج »ذا ڤيو« ان املمثلة أنچلينا 

چولي تعاني سوء التغذية، قامت املمثلة 
بتكذيبه بالتوجه مع حبيبها براد پيت الى مطعم  

ماكدونالدز في هوليوود.

لقطات »عارية« للفت 
املسافرين إلى تعليمات 

السالمة بالطائرات

إسرائيل بصدد رفع سن 
الزواج إلى 18 سنة

..وحتذيرات من استيالء 
إسرائيل على متحف اآلثار 
اإلسالمية باملسجد األقصى

اجليش األملاني 
يستعني بضفادع بشرية

في مكافحة القرصنة

سي.إن.إن: بدأت بعض شركات الطيران الى اللجوء 
الستخدام اسلوب مبتكر للفت انتباه املسافرين الى 
تعليمات السالمة بالرحالت اجلوية، وذلك عبر بث 
شرائط ڤيديو حتتوي على امور غير تقليدية مثل 
لقطات عارية للمضيفات او حتى استخدام شخصيات 
كرتونية مضحكة وذلك ضمن اطار املنافسة املستعرة 
بني الشركات. في هذا السياق، قامت شركة اخلطوط 
اجلوية النيوزيلندية بعرض شـــريط ڤيديو ضمن 
اطار حملتها الترويجية بعنوان »ال نخفي شـــيئا« 
تظهر فيه خمس من مضيفاتها وهن يقمن بشـــرح 
اجراءات السالمة في الرحالت اجلوية وهن عراة وال 

يغطيهن سوى طالء.
في املقابل، سعت شركات اخرى الى الدخول في 
حلبة املنافسة على جذب انتباه اجلمهور، مثل شركة 
فيرجن اتالنتيك والتي اختارت ان تعرض على رحالتها 
شريط ڤيديو تظهر فيه شخصيات كارتونية وتقوم 
بعملية االرشاد بطريقة مضحكة. يذكر انه وفقا لدراسة 
اجرتها االدارة القومية لســـالمة النقل االميركية ان 
69% من ركاب الطائرات من العينة التي شملها البحث 
ذكروا انهم ال يتابعون الڤيديوهات التي حتتوي على 
تعليمات السالمة على منت الطائرات، ألنهم يشعرون 

بامللل لكثرة ما شاهدوها في رحالتهم.

تل ابيب ـ وكاالت: من املنتظر أن يصوت أعضاء 
الكنيست اإلسرائيلي على مشروعي قرار لرفع السن 

القانوني للزواج في إسرائيل إلى 18 سنة.
ويقول مقدمو القرارين، حسب املوقع اإللكتروني 
لصحيفة »هآرتـــس« إن الهدف منهما هو احليلولة 
دون إكراه الفتيات على الزواج وخصوصا في الوسط 
العربي واألوساط الدينية اليهودية، قبل أن يكملن 
مرحلة الدراسة الثانوية، ويصبحن راشدات مبا فيه 

الكفاية التخاذ قرارات حاسمة في حياتهن.
مشـــروع القرار األول تقدمت به العضو العربي 

في الكنيست حنني زعبي من حزب بلد.
ومن املقرر أن تنعقد هذا الصباح جلنة التشريع 
الوزاريـــة التخاذ قرار حـــول امكانية دعم املجلس 
الوزاري للمشروع الثاني الذي تقدم به عضو الكنيست 
من حزب الليكود يئير ليفني، بعد مبادرة من عضو 
الكنيســـت ونائبة وزير تطوير الشـــباب والطلبة 

واملرأة جيال جامليئيل. 
يقول عضو الكنيست يئير ليفني »في حاالت عديدة 
وخصوصا فـــي املجتمعات القبلية مثل البدو تكره 
املراهقات على الزواج، إذ ينظر إلى الفتاة على أنها 

سلعة تنتقل من والدها إلى الزوج املنشود«.
وزواج األطفال القاصرين حتى لو كان مبوافقتهم 
غالبا ما يقضي على رغبتهم في التحصيل العلمي، 
واكتســـاب وتطوير مهنة يســـتطيعون من خاللها 
التغلب على دائرة الفقر، مشـــيرا إلى أن الدراسات 
أظهرت أن معـــدالت الطالق أعلى في حاالت الزواج 
املبكر، وكذلك العنف األسري واملشكالت االقتصادية 

منها في حاالت الزواج االعتيادية.

رام اهلل ـ أ.ش.أ: كشـــفت جلنـــة مقاومة اجلدار 
واالســـتيطان في القـــدس عن أن بلديـــة االحتالل 
اإلســـرائيلي بالقدس تخطط مع جمعيات متطرفة 
وبدعم من احلكومة اإلسرائيلية لالستيالء على متحف 
اآلثار اإلسالمية املالصق حلائط باب املغاربة باملسجد 
األقصى وحتويله إلى كنيس يهودي للمتطرفني، وذلك 
لتقسيم املسجد األقصى وفرض األمر الواقع عليه.

وحـــذرت اللجنة من بناء كنيـــس صهيوني في 
حائط البراق ومكتبة على مســـاحة 400 متر مربع، 
وحتويل األنفاق حتت املسجد األقصى إلى كنائس 

وماله وحانات ومطاعم لليهود املتطرفني.
وقال البيان »إن دائرة اآلثار الصهيونية تقوم منذ 
احتاللها للقدس عام 1967 باحلفريات والتنقيب عن 
الهيـــكل املزعوم حتى يومنا هذا ولم جتد له أي أثر 

يدل على وجوده«.
وأكد البيـــان أن حائط البراق هو جزء ال يتجزأ 
من املسجد األقصى معتبرا أن تسميته بحائط املبكى 

تزييف للتاريخ اإلسالمي.

برلنيـ  د.ب.أ: أكد متحدث باسم وزارة الدفاع األملانية 
صحة ما ذكرته تقارير صحافية عن استعانة اجليش 
األملاني بعناصر من الضفادع البشرية في عمليات 

مكافحة القرصنة في منطقة القرن األفريقي.
وأضاف املتحدث أن هذه العناصر موجودة على 
منت ســـفينة اإلمداد »برلني« التي تعمل ضمن مهمة 
االحتاد األوروبي ملكافحة القرصنة قبالة السواحل 
الصومالية. تأتي هذه التصريحات تأكيدا ملا أوردته 
صحيفة »بيلد آم زونتاج« األملانية الصادرة اليوم 

األحد في تقرير لها حول هذا الشأن.
وأشار املتحدث إلى أن من املمكن االستعانة بهؤالء 
اجلنود الصفوة التابعني للبحرية األملانية في حال 

اقتحام سفن تابعة للقراصنة أو سفن أسيرة.
ووفقا لتقرير الصحيفة فإن من املنتظر أن يعمل 
هؤالء اجلنود على شـــل حركة الســـفن الرئيسية 
للقراصنة حيث ســـيتم نقلهم بالقرب من الســـفن 

الهدف باستخدام مروحيات أو قوارب مطاطية.
وتتمثل املهمة األساســـية للضفادع البشرية في 
إعطاب محركات السفن التابعة للقراصنة األمر الذي 
يجعل من الصعب عليهم القيام بأي عمليات سطو في 
البحار اعتمادا على سفنهم الصغيرة ورفضت الوزارة 

إعطاء املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع.

براد و چولي إلى ماكدونالدز


