
بغض النظر عن مجالك املهني أو الكيفية التي تستخدم بها الربيد 
اإللكرتوني الخاص بك، فمن املهم للغاية إنشاء توقيع بريد إلكرتوني 
متميز وذلك إذا كنت ترغب بخلق رسائل إلكرتونية أكرث تأثرياً وجاذبية. 
وُيمكن ألصحاب األعمال واملستقلني واملوظفني وغريهم إنشاء توقيع بريد 

إلكرتوني احرتايف باالعتماد عىل خدمة MySignature املجانية.
وخالل دقائق معدودة سيكون بوسعك إنشاء التوقيع باالعتماد عىل 
القوالب الجاهزة يف الخدمة والتي تم تصميمها بعناية من قبل مصممني 
محرتفني، لتساعدك عىل خلق أقىص ظهور وتسويق نفسك بطريقة أكرث 

فاعلية.
وإلنشاء توقيع بريد إلكرتوني اتبع الخطوات التالية:

.https://mysignature.io :اذهب إىل موقع الخدمة عرب الرابط *
.Create free email signature اضغط عىل األيقونة الخرضاء *

* قم بتعبئة البيانات املطلوبة والتي ترغب بإظهارها داخل التوقيع 
مثل البيانات الشخصية والصورة وحساباتك عىل الشبكات االجتماعية 
واأللوان ومعلومات الرشكة وغريها، أو ُيمكنك جلب البيانات تلقائياً عرب 

التسجيل بواسطة حسابك عىل فيس بوك أو لينكدإن.
* بعد ذلك اخرت القالب الذي ترغب به من خالل األيقونة البيضاء يف 

.Choose Template األسفل
* بعد االنتهاء من تعبئة البيانات قم بالضغط عىل األيقونة الخرضاء 
Get signature وسيظهر لك معاينة لتوقعيك الذي تم إنشائه، اضغط عىل 
Copy to clipboard وبعدها قم بلصق الكود ضمن تبويب التوقيع داخل 

.Gmail خدمة الربيد التي تستخدمها مثل جيميل
مالحظة: إلضافة التوقيع إىل حسابك يف جيميل اذهب إىل اإلعدادات، 
وضمن اإلعدادات العامة مرر إىل التوقيع، ثم الصق الكود داخل الخانة 

املخصصة لذلك، واضغط حفظ التغيريات.

؟كيــفكيــف How؟ ربح املال من قصص إنستاغرامربح املال من قصص إنستاغرام

وضع األشياء
من األفضل أن يكون لذلك منتج 
تبيعونه عرب القصص، من األفضل 
أال تكتفوا بالصور وأن تكون املادة 
اإلعالنية عبارة عن فيديو يظهر 

مثل  يتحرك،  وهو  املنتج  فيه 
عملية تجربة املعدات واألجهزة 
رابط  وضع  تنسوا  وال  وغريها، 
مبارشة يمكن للجميع رشاء املنتج 

عربه. 

إعالنات مؤقتة
الهبة  أو  املنتج  يكون  عندما 
متاحني فقط لفرتة محدودة، فإن 
اإللحاح  من  شعوراً  يخلق  ذلك 
بالحصول  لإلرساع  لجمهوركم 
عليها. منتجات مثل امللصقات أو 
األقمصة هذه محبوبة عند جمهور 
اإلنستاغرام، لذا الناس يتابعونكم 

بالفعل ويحبون ما تفعلونه.

احكوا قصة
قصص  قوة  استغلوا 
"إنستاغرام" إلخبار الناس بقصة 
تعرفون أنهم سيحبونها. هذا النوع 
جيد  بشكل  يعمل  املحتوى  من 
يجذب  الذي  الرسد  يحمل  ألنه 
التي  القصص  اختاروا  الناس، 
أن  تريدون  التي  الصورة  تعكس 
تنقلوها عن أنفسكم. هذا سيساعد 

بمشاعر  ربطكم  عىل  املشاهدين 
إيجابية.

أعلنوا عن أخبار 
ألنهم  املستخدمون  يتابعكم 

مهتمون بكم، وألنهم كذلك مهتمون 
باملجال الذي تشتغلون فيه، لذا 
ال تتوقفوا عن نرش األخبار التي 
تخص امليدان الذي تشتغلون فيه 
من أجل جذب االهتمام املتواصل.

العبوا مع المتابعني
الناس فضوليون بطبيعتهم، ويحبون التحديات، 

لذا جّربوا لعب ألعاب مع متابعيكم عرب اإلنرتنت هذا 

سوف يجذبهم ويزيد التفاعل وحب حسابكم أكرث فأكرث.

أعلنت سانديسك األمريكية 
خارجية  ذاكرة  بطاقة  عن 
تبلغ  بسعة  دي"  أس  "مايكرو 
يجعلها  مما  غيغابايت   400
األكرب سعة يف العالم حتى اآلن، 

وفقا للرشكة.
الجديدة  البطاقة  إن  وقالت 
الذكية  للهواتف  -املخصصة 
قادرة  اللوحية-  والحواسيب 
عىل نقل حتى 1200 صورة يف 
دقيقة واحدة فقط، ويبلغ معدل 
رسعة نقل البيانات يف البطاقة 
100 ميغابايت يف الثانية، وهي 
مصنفة ضمن فئة بطاقات "أس 
دي أكس يس يو أتش أس-آي" 

الرسيعة.
ولم تحدد الرشكة موعد طرح 
األسواق،  يف  الجديدة  البطاقة 
بسعر  ستباع  إنها  قالت  لكنها 

250 دوالرا.
جديدة  ليثيوم  بطاريات 

مقاومة لالشتعال
إنهم  أمريكيون  باحثون  قال 
طوروا بطاريات ليثيوم جديدة 
واالشتعال،  لالنفجار  مقاومة 
آن  يف  عالية  طاقة  قدرة  وذات 

واحد. وطور البطاريات باحثون 
بمخترب أبحاث الجيش األمريكي، 
ونرشوا نتائج أبحاثهم يف دورية 

Joule العلمية.
أن  الباحثون  وأوضح 
أنتجت  الجديدة  البطاريات 
أجهزة  لتشغيل  كافية  طاقة 
لم  لكنها  منزلية،  إلكرتونية 
تشتعل أو تنفجر، حتى حينما 
بمسمار.  مرارا  ثقبها  جرى 
محلوال  البطاريات  وتستخدم 
ملحيا كإلكرتوليت، وهو ما يزيل 

بعض  تحملها  التي  املخاطر 
الطرازات األخرى من البطاريات 

التجارية الجافة.
وعن مكونات البطارية، أشار 
الباحثون إىل أنها مزودة بطبقة 
تساعد  البوليمر  من  متخرثة 
املوجب يف  القطب  عىل حماية 
البوليمر  ويتحلل  البطارية، 
املتخرث عند أول شحن للبطارية، 
لكي يشكل طبقة مستقرة تسمى 

"البينية".
وعرب تغطيتهم القطب املوجب 

بطبقة البوليمر املتخرثة الواقية، 
جهد  زيادة  من  العلماء  تمكن 
البطارية إىل 4 فولتات، وهو ما 
جعلها مفيدة يف أجهزة إلكرتونية 
الكمبيوتر  أجهزة  مثل  منزلية 

املحمولة.
يف  املشارك  الباحث  وقال 
الدراسة كانغ تشو إنه "يف املايض 
إذا أردت بطارية ذات طاقة عالية 
كان عليك اختيار بطارية ليثيوم 
أن  لكن عليك  أيون غري مائية، 
تقبل بقلة السالمة. وإذا فضلت 
السالمة فقد تستخدم بطارية 
عليك  لكن  النيكل،  مثل  مائية 

االكتفاء بطاقة أقل.
وأضاف "اآلن يظهر أنه يمكنك 
الحصول عىل بطارية ذات عالية 
الوقت  يف  والسالمة  الطاقة 

نفسه".
الكيمياء  أن  إيل  تشو  وأشار 
إىل  حاجة  يف  للبطارية  البينية 
تطوير قبل أن تطرح البطاريات 
عىل نحو تجاري، وأنه مع وجود 
البطاريات  فإن  كاف،  تمويل 
الجديدة يمكن أن تكون جاهزة 

للتسويق يف غضون 5 سنوات.

جديد X  جديد

سانديسك تعلن عن أكرب بطاقة ذاكرة بالعالم

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
البالستيك يلوث البالستيك يلوث ٨٣٨٣ ٪ من مياه الصنابري بالعالم ٪ من مياه الصنابري بالعالمأجهزة إلكرتونية ُتزرع بالجسم لعالج أمراض كثريةأجهزة إلكرتونية ُتزرع بالجسم لعالج أمراض كثرية

التلوث  أن  جديد  تقرير  ذكر 
باأللياف غري املرئية من الجسيمات 
عىل  يؤثر  الدقيقة  البالستيكية 
الصنابري  مياه  من   %  83 حوايل 
باملدن يف جميع أنحاء العالم، وتبلغ 
النسبة 94 % يف الواليات املتحدة 

و%72 يف أوروبا.
واكتشفت الدراسة التي أجرتها 
للصحافة  "أورب"  مجموعة 
من  تتخذ  التي  االستقصائية 
الواليات املتحدة مقرا لها، "وجود 
تلوث بالستيكي لم يكن معروفا من 
قبل يف مياه الصنبور يف مدن حول 

العالم".
وقالت الدراسة إن البحث الذي 
الصحة  يف  خبري  بواسطة  أجري 
العامة من جامعة مينيسوتا أظهر 
والرجال  واألطفال  "النساء  أن 
كوب  كل  مع  البالستيك  يتناولون 
من املاء من قاعات مبنى الكونجرس 
بحرية  شواطئ  إىل  األمريكي 

فيكتوريا يف أوغندا".
وأظهرت االختبارات التي أجريت 
عىل أكرث من 80 % من العينات التي 
تم جمعها من خمس قارات نتيجة 
بالستيكية  ألياف  لوجود  إيجابية 

دقيقة.
وقالت منظمة جرينبيس املعنية 
مياه  تلوث  إن  البيئة  عن  بالدفاع 
مرئي  غري  آخر  "عرض  الصنبور 
عىل قدرة التلوث البالستيكي عىل 

الوصول إىل كل مكان".
وقال البنغالدييش محمد يونس، 
الحاصل عىل جائزة نوبل للسالم 
عام 2006م ومؤسس بنك جرامني، 
إىل  األمر  هذا  يعيدنا  أن  "ينبغي 

رشدنا".
ونقل التقرير عن يونس قوله "لقد 
علمنا أن هذا البالستيك يعود إلينا 

من خالل سلسلة الغذاء". وأضاف 
"اآلن نرى أنه يعود إلينا من خالل 
وسيلة  لدينا  هل  الرشب،  مياه 

للخروج؟".
ويربز التقرير الذي يحمل عنوان 
البالستيك  املرئية..  غري  "األشياء 
داخلنا"، الحلول املمكنة بما يف ذلك 
برامج "النفايات إىل الطاقة" لتحويل 
وتحسني  وقود،  إىل  البالستيك 
التصميم للسماح بإعادة تدوير مواد 
التغليف البالستيكية بشكل أفضل، 
وتطوير مواد جديدة ال تنتج أليافا 

دقيقة.

يقول باحثون بريطانيون إن األدوية املستعملة 
والرسطان  السكري  -بينها  األمراض  من  كثري  يف 
الروماتيزمية- قد  وااللتهابات  واالكتئاب والرصع 
يتم االستعاضة عنها بأجهزة إلكرتونية يتم زرعها 

يف الجسم.
ويرى الباحثون أن تلك املقاربة الطبية الرائدة يف 
العالج قد تساهم بتخفيف حدة بعض األمراض وقد 

تساهم أحيانا يف الشفاء من اآلالم الناجمة عنها.
وقد تم تجريب زرع أجهزة إلكرتونية يف الجسم 
وثبتت نجاعتها بمعالجة أعراض بعض األمراض، 

مثل االكتئاب والرصع وااللتهابات الروماتيزمية.
وتعتزم رشكة أمريكية البدء العام املقبل يف إجراء 
أوىل التجارب بزرع أجهزة إلكرتونية يف أجسام نساء 
حوامل من أجل إنقاذهن يف حال حصول نزيف أثناء 

الوضع.
ويتوقع رئيس معهد فينستاين الربيطاني للبحث 
الطبي كيفن ترايرسي أن يكون املاليني من البرش 
يف املستقبل حاملني بأجسامهم أجهزة إلكرتونية 
ملعالجة الكثري األمراض، وهو ما يعني استغناءهم 

عن األدوية.

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية
شروط خدمة جديدة بتويرت تثري سخط املستخدمني

فيسبوك تصدر دليال لسالمة الصحفيني
أطلقت شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك دليال 
لسالمة الصحفيني كجزء من مرشوع صحافة فيسبوك، 
للصحفيني.  مخصصة  ومساقات  أدوات  يوفر  الذي 
املوارد،  من  مجموعة  تضم  منصة  فيسبوك  وأنشأ 
صممت خصيصا للصحفيني بهدف مساعدتهم وضمان 
سالمتهم وحماية حساباتهم الشخصية، بالتعاون مع 
الصحفيني  حماية  ولجنة  للصحافة  األوروبي  املركز 
وكونيكت سيفيل ورابطة الصحافة األمريكية (آي أي بي أي) ومؤسسة جيمس 

دبليو فويل ليجايس.
ويهدف الدليل الجديد إىل حماية بيانات الصحفيني ودفعهم الستخدام فيسبوك 
بوصفه منصًة ألداء وظائفهم ورسد قصصهم والتواصل املبارش مع متابعيهم 

واملهتمني بما ينرشونه من موضوعات.
أمن  عىل  املحافظة  شأنها  من  محددة،  خطوات  عرش  ضمن  الدليل  ويقدم 
الخاصة بالصحفيني  املعلومات، وحماية املصادر الصحفية وجهات االتصال 
ومتابعيهم، وأرفقت فيسبوك بالدليل الجديد بعض الفيديوهات الكرتونية البسيطة 
لرشح بعض الخطوات املطلوبة، كما أصدرت الدليل بإحدى عرشة لغة، كانت أولها 
اإلنجليزية يف يونيو املايض ومن بينها الفرنسية واإلسبانية واألملانية والعربية، 
التي صدرت منذ يومني فقط.. ومن الخطوات الواجب اتباعها، حسب الدليل 
الجديد، حماية كلمة الرس وفق معايري فنية خاصة، وتلقي تنبيهات بشأن األجهزة 
غري املعروفة، وتشغيل املصادقة الثنائية، واستخدام أدوات التحقق من فيسبوك، 

وإدارة وجودك عىل امللفات الشخصية وصفحات فيسبوك.
وحماية  باملنشورات،  موقعك  يف  التحكم  أيضا  الخطوات  هذه  تتضمن  كما 
مراسالتك، وحظر اإلساءة، واإلبالغ عن محتوى ميسء وانتحال الشخصية، 

والتعرف عىل ما يمكنك القيام به يف حالة تعرض حسابك لالخرتاق.
https://www.facebook.com/business/e/courses/journalists :رابط املنصة
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سواًء كنت تقوم بإرسال رسائل بريد إلكرتوني ألغراض 
تسويقية أو مهنية أو غريها، فإن تنسيق الرسائل داخل 
الربيد وإظهارها بطريقة جذابة سيساعد عىل زيادة معدل 

التفاعل مع رسائلك الربيدية.
بريد  قالب  إنشاء  لك  يتيح   Email Monster موقع 
إلكرتوني متميز بسهولة تامة وباملجان ودون الحاجة 

لالعتماد عىل أي برامج أو أدوات أخرى.
ويوفر املوقع مجموعة منوعة من القوالب املجانية يف 
تصنيفات متنوعة مثل القوالب الخاصة بالنرشات الربيدية 
أو التسويق أو األحداث أو التجارة اإللكرتونية أو اإلعالنات 

التجارية.
كل ما عليك فعله هو الولوج للموقع ومن ثم اختيار 
تحرير  بإمكانك  سيكون  بعدها  لك،  املناسب  القالب 
القالب وإضافة املحتوى الخاص بك وكذلك تعديل الصور 
واأللوان وحجم ونوع الخط وغريها من العنارص داخل 

القالب.
سيكون  وتجهيزه،  القالب  تعديل  من  االنتهاء  بعد 
بوسعك حفظه عىل جهازك من خالل إرسال ملف التنزيل 

عىل بريدك اإللكرتوني عىل هيئة ملف مضغوط.

يتيح لك إنشاء قوالب بريد 
إلكرتوين ممزية

https://emailmonster.io

ستجري رشكة تويرت بعض التعديالت الثانوية عىل 
خارج  باملستخدمني  فقط  تتعلق  التي  الخدمة  رشوط 
الواليات املتحدة األمريكية اعتبارا من أكتوبر املقبل، والتي 
يبدو أنها أثارت استياء العديد من املستخدمني. والذي 
أشعل رشارة االستياء هو أن هذه الرشوط "الجديدة" 
ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أكتوبر املقبل، ومن 

املرجح أن الرشكة بدأت بإبالغ املستخدمني بهذا التحديث 
لرشوط الخدمة، حيث باتت تنترش عىل اإلنرتنت.

والبند الذي أثار السخط هنا هو عندما تتحدث رشوط الخدمة عن حق تويرت يف 
تزويد ما ينرشه املستخدم من محتوى عىل أي من خدماتها للمنظمات والرشكات 
واألفراد دون أن يتم تعويض املستخدم عن استخدام املحتوى األصيل الذي نرشه. 
ويقول البند "أنت توافق عىل أن هذا الرتخيص يتضمن حق تويرت بتزويد وترويج 
وتحسني الخدمات وبأن تجعل املحتوى املنشور عرب الخدمات متاحا للرشكات 
األخرى واملنظمات واألفراد ألغراض االقتباس أو البث أو التوزيع أو الرتويج أو نرش 
مثل هذا املحتوى عىل أي وسيلة أو خدمات، بما يتماىش مع رشوطنا الستخدام 

هذا املحتوى".
ويضيف البند "إن مثل هذا االستخدام اإلضايف من تويرت أو الرشكات واملنظمات 
واألفراد اآلخرين، قد يتم من دون أن ُتدفع لك أي تسوية مالية تتعلق باملحتوى 

الذي تنرشه أو تبثه أو تجعله متاحا من خالل الخدمات".
وتفاعل مئات املستخدمني يف تغريداتهم تعليقا عىل هذا البند سواء برفضه 
أو املوافقة عليه وتوضيح أنه ليس بندا جديدا وأنه مألوف يف شبكات التواصل 

االجتماعي.
ويوضح موقع تك كرنتش املعني بشؤون التقنية، أن بإمكان املنظمات اإلخبارية 
وغريها من الرشكات واألفراد بالفعل حاليا استخدام املحتوى املوجود عىل تويرت، 

وذلك أن هذا املحتوى يعترب عاما ويصنف ضمن حقوق "االستخدام العادل".
أما التغيريات التي ستدخل حيز التنفيذ مع رشوط الخدمة الجديدة، فشملت 
حق الرشكة بإزالة املحتوى الذي ينتهك اتفاقية االستخدام، وحقها بتجميد أو 
إلغاء حساب املستخدم أو بتزويده ببعض أو كامل الخدمات يف أي وقت بسبب أو 
دون سبب، ومن ذلك انتهاك رشوط أو قواعد تويرت، أو ارتكاب "سلوك غري قانوني".
ومن التعديالت األخرى أن الرشكة سُتبلغ املستخدم قبل ثالثني يوما من إجراء 

أي تعديالت عىل هذه البنود التي تؤثر عىل حقوق أو التزامات أي طرف فيها.
وشملت التعديالت الجديدة إزالة بنود معينة من االتفاقية السابقة خاصة تلك 
التي تتعلق بحدود املسؤولية، والتي تقول "أنت تفهم وتوافق أن الخدمات متوفرة 
لك كما هي وحسب توفرها"، والبند الذي يقول إن تويرت ال تتحمل املسؤولية املبارشة 
أو غري املبارشة عن أي أرضار أو أي فقدان مللفك الشخيص أو عائداتك أو  بياناتك 

نتيجة استخدامك لخدمات تويرت.
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إنشاء خرائط جوجل 
مخصصة.

كيف تقوم بإنشاء توقيع بريد
إلكرتوين احرتايف؟

ــرك  ــد ُيذك ــق جدي ــو تطبي Gratus ه
ــاة  الحي ــر  وتقدي ــة  للحظ ــف  بالتوق
ــريك  وتذك ــا  فيه ــة  الجميل ــاء  واألشي
باألشياء التي تشعر باالمتنان بسببها.

ــم تصميمه  ــرة التطبيق مبتكرة وت فك
ــر  املشاع ــز  لتعزي ــزة  ممي ــة  بطريق
ــق البسيطة  ــة، فواجهة التطبي اإليجابي

ــول األشياء التي  تشجع عىل الكتابة ح
ــر باالمتنان لوجودها يف الحياة وال  نشع
ــل مرة  ــك تبتسم يف ك ــه سيجعل ــك أن ش
ــاء الجميلة يف  ــذه األشي ــا ه ــر فيه تتذك

حياتك.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق GratusGratus لتعزيز املشاعر الجيدة واإليجابية لتعزيز املشاعر الجيدة واإليجابية

(ستوريز) استطاعت  "إنستاغرام"  قصص 
االنتصار عىل "سناب تشات" من حيث 
عدد املستخدمني وكمية التفاعل، وهو ما يجعل من هذه امليزة فرصة 
استثنائية لزيادة التفاعل وربح املال، وزيادة الشهرة والتأثري بني أكرب 
عدد من املتابعني. ووفق آخر األرقام يمتلك "سناب تشات" حالياً 
حوايل 166 مليون مستخدم نشط يومياً، ينرش 20 مليوناً منهم قصصاً 
كل يوم. بينما تمتلك "إنستاغرام" 700 مليون مستخدم، بينهم أكرث 

من 250 مليوناً يستخدمون ميزة القصص كل يوم.
إليكم الطريقة الصحيحة وفق موقع "تيوبيوالر إنسايت" التقني:
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