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عند أخذ لقطة شاشة يف تطبيق جوجل عىل هاتف أندرويد 
الذكي، سوف يظهر إشعار يحتوي عىل معاينة واختصارات يمكنك 
استخدامها ملشاركة اللقطة أو حذفها، لكن جوجل قامت بإضافة 

أداة لتعديل لقطة شاشة أندرويد باإلضافة إىل تنبيه جديد.
ويمكن مشاهدة سري عمل لقطة الشاشة الجديدة فقط يف اإلصدار 
التجريبي من تطبيق جوجل، وإذا كنت ترغب يف الحصول عىل 
ملحة عن امليزات الجديدة يف التطبيق، يمكنك االشرتاك يف النسخة 

التجريبية.
باستخدام اإلصدار التجريبي بيتا، قم بالنقر عىل رمز القائمة 
يف الجانب العلوي األيرس ثم انتقل إىل اإلعدادات ثم الحسابات ثم 
الخصوصية، وبالقرب من أسفل الصفحة، يوجد زر بعنوان "تعديل 
ومشاركة لقطات الشاشة"، قم بتشغيله، وقد يسأل املستخدم يف 
املرة التالية التي يلتقط فيها لقطة شاشة، عما إذا كان يريد تشغيل 

امليزة الجديدة أم ال.
مع تمكني امليزة، يف أي وقت تلتقط فيه لقطة شاشة داخل خالصة 
جوجل أو عند استخدام تطبيق جوجل للبحث، ستشاهد نافذة 
منبثقة جديدة أسفل الشاشة، حيث يمكنك بعد ذلك اتخاذ اإلجراء 

املناسب الذي تراه.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تستخدم أداة لقطة

الشاشة الجديدة يف تطبيق جوجل؟

طريقة عرض مصدر الرسالة يف جيميلطريقة عرض مصدر الرسالة يف جيميل
يف  تراها  التي  اإللكرتوني  الربيد  رسالة 
الربيد  عليه  يبدو  ما  حًقا  ليست  جيميل 
ما  هو  وليس  الفعيل،  األصيل  اإللكرتوني 
عندما  اإللكرتوني  الربيد  برنامج  يفرسه 
يتلقاها، بدًال من ذلك، هناك شيفرة املصدر 
التي يمكنك من خاللها مشاهدة  املخفية 
بعض املعلومات اإلضافية غري املضمنة يف 

الرسالة العادية.
تعرض شيفرة املصدر للربيد اإللكرتوني 
اإللكرتوني،  للربيد  األساسية  املعلومات 
وغالًبا ما تكون شيفرة HTML التي تتحكم 

الرسالة، وهذا يعني أنك  يف كيفية عرض 
تحصل عىل معرفة متى تم استالم الرسالة، 

والخادم الذي أرسلها، وغري ذلك الكثري.
الكاملة  املصدر  شيفرة  عرض  ويمكنك 
للربيد اإللكرتوني فقط أثناء استخدام إصدار 
سطح املكتب من جيميل وال يدعم تطبيق 

جيميل للجوال عرض الرسالة األصلية.
ولعرض مصدر الرسالة يف جيميل اتبع 

الخطوات التالية:
- افتح الرسالة التي تريد معرفة شيفرة 

املصدر الخاصة بها.

- يف الجزء العلوي من الربيد اإللكرتوني 
املرسل  وتفاصيل  املوضوع  يوجد  حيث 
والطابع الزمني، إىل جانب ذلك يوجد زر 
الرد ثم ستجد يف أعىل يسار الرسالة سهم 

صغري متجه لألسفل، انقر عىل هذا السهم 
لرؤية قائمة جديدة.

- حدد إظهار األصلية من القائمة لفتح 
عالمة تبويب جديدة تعرض شيفرة املصدر 

للربيد اإللكرتوني.
نيص،  كملف  األصلية  الرسالة  لتنزيل 
الرسالة  تنزيل  خيار  استخدام  يمكنك 

يمكنك  أو  األصلية، 
إىل  نسخ  اختيار 
كل  لنسخ  الحافظة 

النص بحيث يمكنك لصقه 
يف أي مكان تريد.
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هذا املوقع الذي أردنا مشاركتكم إياه يف تدوينة اليوم هو 
Reddit والذي يعترب أصل أي معلومة أو خرب موجود يف أي 
موقع أو منصة عىل شبكة اإلنرتنت، وقد تم تأسيسه من طرف 
الرئيس التنفيذي ستيف هوفمان يف سنة 2005 يف مدينة 
ميدفورد األمريكية حيث كان يتم تداوله فقط يف الواليات 
والذي كان يشارك فيه جميع األخبار  املتحدة األمريكية 
يف  املستخدمني  مختلف  بني  أنواعها  بمختلف  والتجارب 
الواليات املتحدة األمريكية، وبما أن هذا املوقع حقق نجاحات 
كبرية خالل بدايته لذلك أصبح يتم استعماله من طرف مختلف 
املستخدمني عرب العالم ليتم تداول فيه كل ما قد تفكر فيه 
ويف مختلف املجاالت وحسب العديد من املصادر يف شبكة 
اإلنرتنت فإنه يتم ترشيح موقع Reddit لكي يكون أفضل موقع 
يف العالم خالل العرش سنوات األخرية بسبب ما يقدمه من 
أشياء مهمة ملختلف املستخدمني عرب العالم أبرزها أفضل 
املحتويات اإلخبارية والهادفة بشكل قصري وبلغة مفهومة 
وبمصادر موثوقة، كونه يشمل جميع املجاالت التي قد تفكر 
األدب،  السفر،  اليومية،  الحياة  الهندسة،  الطب،  مثل  بها 
األخبار وتوفره عىل معلومات قيمة بسبب تواجد عدد كبري من 
الشخصيات املهمة يف هذه املنصة والتي تتفاعل بشكل يومي 
مع مختلف املستخدمني الذي يستعملون هذه املنصة ومن 
بني هذه الشخصيات نجد مثل بيل غيتس، إدوارد سنودن، 

إيلون ماسك.
فلهذا أردنا أن نشارككم هذا املوقع الذي رصاحة نعتربه 
كنزاً بسبب توفره عىل كل ما قد تريد الحصول عليه، وطريقة 
استعمال املوقع جد سهلة وال تحتاج للرشح حيث يكفي أن 
تقوم بإنشاء حساب جديد والبدء يف التصفح وكأنك تستعمل 

أي موقع عادي.

أفضل مكان يف الشبكة
https://www.reddit.com

تطبيق KUNI Analog أحد تطبيقات تحرير الصور واملتاحة حًرصا 
 Light عىل نظام التشغيل أندرويد فهو يختص بتقديم الفلرت االحرتايف
ــور الخاصة بك ومنحها نظرة  ــهولة تحرير الص Leak، ويمكن معه بس

فنية مذهلة.
ــك التطبيق أكرث من 60 تأثًريا مختلًفا، كما يضم عدداً من الفالتر  يمل
 ،Grain 3 النحراف اللون، وتأثري تصفية األلوان، وتأثريD ــا تأثري أهمه

فضًال عن ميزة طبع التاريخ عىل الصور بلون وحجم مخصص.
ــورة وتحريرها مبارشة، فقط  ــك التطبيق كامريا اللتقاط الص ال يمل

هناك مربع استرياد الصور من املعرض، ويتميز التطبيق بخلق 
ــيطرة  ــخ الطوابع والس ــوء وتاري ــرسب الض ــور جميلة مع ت ص

الكاملة عىل املرشحات.
ــق عىل إعالنات، ويمكن  ــخة املجانية من التطبي تحوي النس
التخلص من اإلعالنات داخل التطبيق عن طريق رشاء النسخة 

الكاملة بسعر 0.99 دوالر.
ــر جوجل  ــر عىل متج ــق متوف ــارة إىل أن التطبي ــدر اإلش تج

بالي.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق KUNI AnalogKUNI Analog ملعالجة وتحرير الصور على أندرويد ملعالجة وتحرير الصور على أندرويد

جديد X جديد

هاتف بقدرات تصوير حديثة
أماطت رشكة سامسونغ الكورية 
الجنوبية اللثام عن هاتفها الجديد 
"غاالكيس إس 9"، بنسختيه العادية 
الجوال  مؤتمر  يف  وذلك  والكبرية، 
العاملي املقام يف برشلونة اإلسبانية.
تغيريات  سامسونغ  تدخل  ولم 
كبرية عىل الشكل الخارجي للهاتف، 
الطراز  مع  متشابها  يبدو  حيث 
السابق "غاالكيس إس 8" الذي طرح 
عام 2017، ولكنها أجرت تحسينات 

واسعة عىل الكامريا الخاصة به.
سامسونغ  أن  من  الرغم  وعىل 
أفضل  من  واحدة  بالفعل  تملك 
فإنها  الذكية،  الهواتف  كامريات 
تتطلع مع هاتفها الجديد "غاالكيس 
إس 9" إلنتاج أفضل لقطات لإلضاءة 
فيديوهات  وتسجيل  املنخفضة، 

بالحركة البطيئة.
يونهاب  أنباء  وكالة  وذكرت 
رشكة  أن  الجنوبية  الكورية 

التكنولوجيا الكورية العمالقة كشفت 
بعد طول انتظار عن "غاالكيس إس 
9" بحجم 5.8 بوصات و"غاالكيس 
بوصات،   6.2 بحجم  بلس"   9 إس 
قدرات  بتطوير  يتميزان  اللذين 
الكامريا إىل مستوى جديد من خالل 
ويتميز  أحدث.  تقنيات  اعتماد 
أفضل  تصويرية  بقدرات  الهاتفان 
يف ظروف إضاءة خافتة باستخدام 
فتحة يمكن ضبطها بني إف 1.5 وإف 

.2.4
بكامريا  الجديد  الهاتف  ويتميز 
مزودة  صوتية  وأداة  محسنة 
بخصائص الذكاء الصناعي ووظائف 
لوسائل التواصل االجتماعي أكرث 
سهولة يف االستخدام من الهواتف 
السابقة. وتشمل الخواص الجديدة 
كامريا يمكن ضبطها لتصوير الحركة 
ببطء، باإلضافة إىل برنامج يحول 
بالكامريا  امللتقطة  الذاتية  الصور 

األمامية إىل رموز تعبريية فورية.
التكنولوجيا  محللة  وترى 
كارولينا ميالنييس أن التحسينات 
املتوافرة يف كامريا "غاالكيس إس 9" 
تتنافس مع كامريات جيدة متواجدة 
بالفعل يف هواتف سامسونغ السابقة. 
هواتف  أن  سامسونغ  وأعلنت 
"غاالكيس إس 9" الجديدة ستكون 
متاحة بدءا من 16 مارس املقبل، مع 

فتحها باب الطلبات املسبقة ابتداء 
من الجمعة املوافق الثاني من مارس. 
عرب  إس9"  "غاالكيس  سعر  ويبلغ 
موقع سامسونغ الرسمي 720 دوالرا 
نسخته  سعر  يبلغ  بينما  أمريكيا، 
األكرب "غاالكيس إس 9 بلس" 840 
دوالرا، وهو ما ينايف التقارير التي 
أنه سيكون أغىل من هاتف  زعمت 

"آيفون x"، البالغ سعره 999 دوالرا.

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
زيت جوز الهند البديل الطبيعي ملعجون األسنانزيت جوز الهند البديل الطبيعي ملعجون األسنان

أن  الدراسات  من  العديد  تؤكد 
نظافة الفم واألسنان تؤثر بشكل كبري 
عىل صحة العديد من أجهزة الجسم 
وعىل رأسها القلب واملخ، فقد تتسبب 
األسنان  لتسوس  املسببة  البكترييا 
باألزمة  اإلصابة  يف  اللثة  والتهابات 
ارتفاع  الدماغية،  السكتة  القلبية، 
أورام  املبكرة،  الوالدة  الدم،  ضغط 
الكىل والبنكرياس، والتهابات املفاصل 

والعيون.
وللمحافظة عىل فم نظيف خاٍل من 
هذه البكترييا الضارة ولوضع نهاية 
ملشاكل األسنان، إليكم أفضل الحلول 
أثبتت  الذي  الهند  جوز  زيت  وهو 
الدراسات واألبحاث الحديثة أن من 
للمعجون  كبديل  استخدامه  املمكن 
كيمياوية  مواد  عىل  يحتوي  الذي 

ضارة.
األفضل  الهند  جوز  زيت  ويعترب 
الطبيعية  الزيوت  من  الكثري  بني  من 
األخرى للعناية باألسنان، فهو يعمل 
كمضاد للبكترييا فيمنعها من التكاثر 
داخل الفم، كما يساعد عىل الحماية 
من تسوس األسنان الذي ينشأ عن 
األحماض  تنتجها  التي  البكترييا 

بالفم.
التي تتميز  الزيوت  كما يعترب من 
بقدرتها عىل محاربة عدوى البكترييا، 
وهو خاٍل من املواد الكيمياوية الضارة 
التي توجد يف معجون األسنان املصنع.
إعداد  طريقة  ييل  فيما  وإليكم 
املنزل  يف  طبيعي  أسنان  معجون 
حسب  الهند،  جوز  زيت  باستخدام 
ما جاء يف موقع "دييل هيلث" املعني 

بالصحة:

خلط نصف كوب من زيت جوز الهند 
مع من 2 إىل 3 مالعق من بيكربونات 
الصوديوم، و15 إىل 30 قطرة من زيت 

الليمون أو النعناع.
جيدا،  املكونات  هذه  مزج  وبعد 
توضع يف وعاء زجاجي حتى تربد، 
طبيعي  بشكل  تستخدم  ثم  ومن 
عىل  الحرص  مع  تماماً،  كاملعجون 
االحتفاظ بالوعاء محكم اإلغالق بعد 

كل استخدام.

لخفض أوزانكم.. تناولوا الطعام ببطءلخفض أوزانكم.. تناولوا الطعام ببطء
أظهرت دراسة يابانية عىل أشخاص مصابني 
بالسّكري أن اإلبطاء يف األكل يساعد عىل تنزيل 

الوزن.
ونرشت الدراسة يف مجلة "بي أم جي أوبن" 
وتناولت 60 ألف شخص، وقد أظهرت وجود صلة 

بني األكل برسعة وزيادة الوزن.
وقال معدو الدراسة وهم باحثون يف جامعة 
كيوشو "تغيري رسعة األكل من شأنه أن يؤدي إىل 
تغيري يف السمنة، ومؤّرش كتلة الجسم". وأضاف 
الباحثون "تقليص رسعة تناول الطعام يمكن أن 

يكون فاعال يف تجّنب السمنة".
ودرس الباحثون ملفات طبية لقرابة ستني ألف 
شخص بني العامني 2008 و2013 كانوا مصابني 

بنوع من داء السكري ناجم غالبا عن السمنة. 
وتبني أن األشخاص الذين قالوا إنهم يأكلون عىل 
مهل (7 %) كانوا أقل سمنة من املتوسط. أما الذين 
يتناولون طعامهم برسعة معتدلة (56 %) وبرسعة 
عالية (37 %)، فكانوا أكرث ميال للسمنة بنسبة 
36,5 % للفئة الثانية، و44,4 % للفئة الثالثة. ونصح 
الباحثون أيضا بعدم تناول أي طعام بعد الَعشاء، 

وعدم تناول الطعام قبل ساعتني من النوم.
"إمربيال  يف  الباحث  كورك  سيمون  وعّلق 
كوليج" يف لندن "إنها دراسة مهمة تثبت ما كنا 
نفّكر به"، فيما دعا باحثون آخرون إىل إجراء 
دراسات أخرى أوسع ال تشمل فقط أشخاصا 

مصابني بالسكري.

تلفاز آبل املستقبلي.. 
لم تعد وظائف جهاز تلفاز آبل (آبل تي 
يف) تقترص عىل تشغيل  الوسائط املتعددة 
فحسب بل إنه أصبح يلعب دورا محوريا 
يف املنازل الذكية، وعالوة عىل ذلك يمكن 
للمطورين إنشاء تطبيقات وألعاب لتلفاز 

آبل.
الرشكة  قيام  عدم  من  الرغم  وعىل 
التلفاز حاليا باعتباره  بالرتويج لجهاز 
يتغري  قد  األمر  هذا  فإن  ألعاب  وحدة 
مستقبال، حيث قامت آبل بإضافة خصائص 
تسجيل  مكتب  يف  تلفازها  لشعار  جديدة 
براءات االخرتاع، وبالتايل يمكن استعمال منصة 

آبل مستقبال كجهاز أللعاب الفيديو مع طرح أذرع 
تحكم مناسبة له، وفق ما تذكر مجلة "بي يس فيلت" 

األملانية.
ومع ذلك، ال يمكن للتجهيزات التقنية املركبة يف 
اإلصدار الحايل من تلفاز آبل منافسة أجهزة األلعاب 
جهاز  أو   "4 ستيشن  بالي  "سوني  مثل  الشهرية 
"مايكروسوفت أكس بوكس وان" مما قد يدفع الرشكة 
إىل تزويد اإلصدار القادم من تلفاز آبل بتجهيزات تقنية 

متطورة لكي تتناسب مع األلعاب كثيفة الحوسبة.
تجدر اإلشارة إىل أن آبل قد قامت بإطالق الجيل 
الحايل من تلفازها خالل ديسمرب املايض، مع دعم تقنية 

"4 كي" وتقنية "أتش دي آر".
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