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إنستغرام يطلق مزية جديدة للتفاعل

"يوتيوب" يدفع املستخدمني ألخذ 
اسرتاحة من مشاهدة الفيديوهات

أطلقت منصة إنستغرام ملصق رشيط الرموز التعبريية كطريقة 
ممتعة للتفاعل مع األصدقاء عىل التطبيق، حيث تتيح هذه امليزة 
للمستخدمني إمكانية طرح األسئلة للتعرف عىل شعور املتابعني 
حول أمر ما، مثل رأيهم يف أغنية جديدة ألحد الفنانني أو كيف 

يفضلون طعامهم.
وعند استعمال املستخدمني الرمز التعبريي يف سؤالهم يمكنهم 
إضافة رشيط الرموز التعبريية، الذي ُيساعد من يجيب عن السؤال 

تفهم األسلوب واإلجابة وفًقا للرموز التعبريية املضافة.
ويمكن للمستخدمني إضافة رشيط الرموز التعبريية إىل قصص 
إنستغرام الخاصة بهم بعد التقاط صورة أو فيديو، كما يتمكنون من 
وضعه يف املكان الذي يريدون كتابة سؤالهم فيه، بعدها يستطيعون 
تحديد الرمز التعبريي الذي يطابق السؤال، وكما هو الحال مع 
ملصق استطالع الرأي سيتمكن كل من األصدقاء واملتابعني من 

اإلجابة والرد عىل املنشور فور نرشه.
وعند مشاهدة رشيط الرموز التعبريية يف الستوري، ما عىل 
املستخدمني سوى سحب الرمز التعبريي إىل اليمني أو اليسار، 
بعدها يمكنهم معرفة املتوسط الحايل لألجوبة، وتتيح أيًضا هذه 
امليزة تسهيل عملية التواصل وتقديم اآلراء عرب املنصة، كما تتوفر 
التحديثات كجزء من إصدار 44 من إنستغرام يف متجر آب ستور 

وغوغل بالي.

تدرك "غوغل" أن "يوتيوب" يستهلك وقت املستخدمني بشكٍل 
أكرب عىل اإلنرتنت، إذ إّنه ُيرسل املستخدمني لعدد ال نهائي من 

مقاطع الفيديو ذات الّصلة.
وكجزٍء من اهتمام الرشكة الجديد بما يتعّلق بالرفاهية الرقمية، 
تعرض الرشكة ميزًة تهدف لتشجيع األشخاص عىل االبتعاد عن 
الدفق الالمتناهي من مقاطع الفيديو، ولكن فقط إذا اختاروا هم 

ذلك، بحسب ما ذكر موقع "غيزمودو" التقني. 
وعرب ميزة "أخد اسرتاحة" (take a break) ستدفع الرشكة 
املستخدمني برفق إىل البحث عن يشء آخر للقيام به، بخالف 
مشاهدة ساعة أخرى من املقاطع التي تم تحميلها بشكل غري 

قانوني من العروض التلفزيونية التي تم تحميلها.
يمكن الوصول إىل امليزة الجديدة من خالل زيارة ملفك الشخيص 
عىل تطبيق "يوتيوب" للجّوال وفتح قائمة اإلعدادات. وضمن 
العنوان "يوتيوب"، هناك إعداد بعنوان "ذّكرني بأخذ اسرتاحة". 
يمكن للمستخدم اختيار عدد مرات إرسال هذا اإلشعار بواسطة 

"يوتيوب"، كـ مطلًقا أو كل 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 180 دقيقة.

يعد تطبيق يوتيوب من بني أكرث التطبيقات استخداًما عىل 
الهواتف الذكية، حيث أننا نحاول أن نكون عىل قدر كبري من 
الوعي الستخدام هاتفنا الذكي، ويف حني أننا نحب الحصول 
عىل رفاهية رقمية جيدة كما تضعها جوجل، فإن هناك يداً 

مساعدة هنا وهناك دائما موضع تقدير.
يتمتع يوتيوب بميزة جديدة توفر لك تذكريات دقيقة ألخذ 
اسرتاحة من مشاهدة مقاطع الفيديو إذا كنت تهدر اليوم 

بمشاهدة مقاطع الفيديو، وهكذا يمكنك تشغيلها:
* افتح يوتيوب.

* انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك يف أعىل اليسار.
* من صفحة الحساب، انقر فوق اإلعدادات.

* انقر عىل إعدادات عامة يف أعىل القائمة.
* قم بالنقر عىل تذكريي بالتوقف عن املشاهدة.

من هنا يمكنك اختيار الحصول عىل تذكري كل 15 أو 30 أو 
60 أو 90 أو 180 دقيقة تشاهد مقاطع الفيديو عىل التوايل، 
وبمجرد الوصول إىل الحد الذي قمت بتعيينه، سرتى نافذة 
منبثقة تقرتح أن تأخذ اسرتاحة، ويف النافذة املنبثقة سيكون 
لديك خيارات لرفضها أو الغوص يف إعداداتك لضبط الرتدد 

الذي تظهر عليه التذكريات.

؟كيــفكيــف How؟
كيف يمكنك تشغيل مزية 

التذكريات على يوتيوب؟

الربيد غري املتصلالربيد غري املتصل
متصًال  تكون  أن  الرضوري  من  يعد  لم 
باإلنرتنت لقراءة الرسائل يف بريد جيميل أو 
الرد عليها أو تكوينها، حيث سمحت جوجل 

أخًريا بالربيد غري املتصل.
ملستخدمي  فقط  امليزة  هذه  تتوفر  أوًال: 

كروم.
جيميل  إىل  التبديل  إىل  ستحتاج  ثانًيا: 
ملعظم  جوجل  من  طرحه  تم  الذي  الجديد 
الحسابات ولكنه لم يقم باإلعداد االفرتايض، 
أما إذا حاولت تمكني وضع عدم االتصال من 
جيميل القديم، فستنتهي بامتداد كروم القديم 

املحدود.

بمجرد إجراء التبديل إىل التحديث الجديد، 
قائمة  خيار  ثم  اإلعدادات،  رمز  فوق  انقر 
اإلعدادات، بعد ذلك، انقر عىل بال اتصال، ثم 
املربع بجوار تمكني الربيد غري املتصل، اآلن 

سيكون عليك اتخاذ 3 قرارات:
ما عدد األيام التي تريد تخزينها عىل 

جهاز الحاسب املحمول؟
يتيح لك جيميل االختيار ما بني 7 و 30 
و 90 يوما للقيام بعملية التخزين، أوصيك 
باختيار 90 يوًما، ألنك تحد من تراكم عملك، 
وإذا كنت تريد اسرتداد رسالة أقدم يف وضع 

عدم االتصال، فسوف تتمكن من ذلك.

تنزيل املرفقات
نعم بالتأكيد، ما لم يكن التخزين مشكلة، 
فليس هناك قيمة كبرية يف إتاحة الربيد يف وضع 
عدم االتصال إذا لم تكن املرفقات متاحة أيًضا.
تسجيل  عند  لبياناتك  يحدث  ماذا 
الخروج من حساب جوجل الخاص بك؟
من املحتمل أن يفضل معظم املستخدمني 
خيار االحتفاظ بالبيانات بال اتصال، وذلك 
فقط ألن حذفها سيؤدي إىل إعادة مزامنة 
فيها  تقوم  التي  القادمة  املرة  يف  طويلة 
بتسجيل الدخول، وبعد االنتهاء من تعيني 

هذه الخيارات، انقر فوق حفظ التغيريات.
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قلم هو عبارة عن تطبيق ويب جديد من رشكة جوجل يمكن 
الوصول إليه عرب مختلف املتصفحات اإللكرتونية ويتضمن 35 
عمًال فنيًّا ثالثي األبعاد يمكن للمستخدمني مشاركتها بسهولة 
ــائل معايدة بحلول  ــكل رس مع األصدقاء وأفراد العائلة عىل ش
ــنة، وقد  ــر املبارك هذه الس ــل وعيد الفط ــهر رمضان الفضي ش
ــعة من الفنانني والخطاطني املشهورين  تعاونت جوجل مع تس
ــني الواقع  ــا ب ــا يدمج م ــًال فنيًّ ــن 35 عم ــرث م ــكار أك ــا البت عاملًي

االفرتايض وفن الخط.

ــل معها،  ــود التعام ــة التي ت ــم اختيار اللغ ــق قل ــح تطبي يتي
ــه، باإلضافة إىل  ــاء من أعمال ــان الذي تود االنتق ــار الفن واختي
ذلك يتيح لك التطبيق مشاركة العمل الفني بشكل مبارش عىل 

فيسبوك أو تويرت أو يمكنك نسخ الرابط.
ويتيح لك قلم عند الرشوع يف اختيار رسالة التهنئة بمناسبة 
ــهر رمضان الفضيل، اختيار نوع الرسالة، عىل سبيل  حلول ش
ــك انتقاء األلوان التي  ــالة 3D، ويمكن املثال يمكنك اختيار رس
ــبق يمكنك  ــة إىل ما س ــك، وباإلضاف ــب مع ذوق ــا وتتناس توده

ــالة عىل هاتفك املحمول أو جهازك الحاسب قبل  تحميل الرس
إرسالها، حيث يمكنك االحتفاظ بها عىل شكل صورة أو صورة 
ــق الويب قلم هو  ــع فيديو. وما يميز تطبي ــة Gif، أو مقط متحرك
ــتخدم سهلة االستخدام، حيث يمكنك االنتقال  أن واجهة املس
بني أعمال الفنانني بضغطة زر واحدة، كما يتيح التطبيق أيًضا 
ــاركتها  ــال املختلفة واالحتفاظ بها أو مش ــل ضمن األعم التنق
ــهولة، ويمكنكم تجربة التطبيق من خالل الرابط التايل:  بكل س

https://qalam.withgoogle.com/en-gb

مستكشف أندرويد
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دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
إساءة استخدام املضادات الحيوية تهدد الكلىإساءة استخدام املضادات الحيوية تهدد الكلى

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن كرثة 
تناول املضادات الحيوية عن طريق الفم وسوء 
استخدامها، يسهم يف زيادة خطر تكون حىص 

الكىل وخاصة بني األطفال واملراهقني.
بمستشفى  باحثون  الدراسة  وأجرى 
فيالدلفيا لألطفال بالواليات املتحدة، ونرشت 
يف دورية "جورنال أوف ذا أمريكان سوسايتي 

أوف نيفرولوجي" العلمية.
وراجع الباحثون بيانات 13 مليون طفل 
وبالغ من عام 1994 إىل عام 2015، كما راجعوا 
أصيبوا  مريضا  و981  ألفا   25 حال  أيضا 

بحصوات الكليتني.
ووجد الباحثون أن كرثة تناول واحدة من 
خمس فئات مختلفة من املضادات الحيوية، 
ن حصوات يف الكليتني بمعدل  ساهم يف تكُوّ

الضعفني.
وهذه الفئات الخمس من املضادات الحيوية 
 ،(Sulfonamide) "السلفوناميد"  هي: 
 ،(Cephalosporins) "و"السيفالوسبورينات

 (Fluoroquinolones) "و"الفلوروكينولونز
 ،(Nitrofurantoin) و"النيرتوفورانتوين" 

.(Penicillin) "و"البنسلينات
ن حصوات  ووجد الباحثون أن خطر تكُوّ
تلك  تناول  بعد  الوقت  مرور  مع  انخفض 
املضادات، لكّنه بقي مرتفعا ملدة 5-3 سنوات 
بعد تناول املضادات الحيوية، وكان الخطر 

أكرب بني املرىض األصغر سنا.
قائد  تاسيان  جريجوري  الدكتور  وقال 
فريق البحث إن "هذه النتائج تثبت أن تناول 
مضادات حيوية معينة هو عامل خطر جديد 
لتكُوّن حصوات الكىل، وإن الخطر قد يكون أكرب 

بني األعمار األصغر".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك، يمكن أن نحد 
طريق  عن  الكىل  حصوات  ن  تكُوّ خطر  من 
الحد من تناول املضادات الحيوية غري املالئمة 
واختيار املضادات الحيوية البديلة، خاصة 
بالنسبة للمرىض الذين هم أكرث عرضة لتكوين 

الحصوات".

االكتئاب عدو الذاكرةاالكتئاب عدو الذاكرة
أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن االكتئاب يحدث 
اختالفات هيكلية يف املخ لدى كبار السن تقود إىل حدوث 

ضعف يف الذاكرة وشيخوخة الدماغ.
وأجرى الدراسة باحثون بكلية طب جامعة ميامي 
ميلر األمريكية ونرشت يف دورية "نيورولوجي" العلمية.
قبل  من  يصابوا  لم  شخصا   1111 الفريق  وتابع 
بالسكتة الدماغية، وكان متوسط أعمارهم 71 عاما، 
الدماغ  الفريق فحوصات  الدراسة أجرى  ويف بداية 
وتقييمات مهارات التفكري والذاكرة، وبعد خمس سنوات 
تم اختبار ذاكرتهم ومهارات التفكري لديهم مرة أخرى.

وعند بداية الدراسة كان %22 من املشاركني يعانون 
من أعراض أكرب لالكتئاب، وعقب انتهاء الدراسة وجد 
الباحثون أن أعراض االكتئاب كانت مرتبطة بسوء 

الذاكرة العرضية مقارنة بمن ال يعانون من االكتئاب.
تذكر  عىل  الشخص  قدرة  هي  العرضية  والذاكرة 

تجارب وأحداث معينة.
ووجد الباحثون أيضا أن األشخاص الذين يعانون 
من أعراض أكرب لالكتئاب لديهم اختالفات يف الدماغ، 
حيث كان حجم املخ لديهم أصغر، باإلضافة إىل ارتفاع 
فرص إصابتهم بأرضار يف األوعية الدموية الصغرية 

باملخ بنسبة 55%.
وقال قائد فريق البحث الدكتور زكي الحزوري "تشري 
أبحاثنا إىل أن االكتئاب وشيخوخة الدماغ قد يحدثان 
يف وقت واحد، وقد تؤثر األعراض األكرب لالكتئاب عىل 
صحة الدماغ من خالل األرضار التي تلحق باألوعية 

الدموية الصغرية يف املخ".
وأضاف أن "عالج أعراض االكتئاب يسهم يف عالج 
مشاكل التفكري والذاكرة، وبما أن حوايل %25 من كبار 
السن يعانون من أعراض االكتئاب فمن املهم أن نفهم 

بشكل أفضل العالقة بني مشاكل االكتئاب والذاكرة".

روبوتات فائقة الصغر للتخلص من األورام السرطانية
استخدام  بنجاح  يجري  مرة  ألول 
يف  النانوميرت  حجم  من  الروبوتات 
أماكن  إىل  األدوية  لتوصيل  الثدييات 
األورام  لعالج  الجسم  يف  محددة 

الرسطانية.
التي  الدم،  تخرث  عقاقري  نقل  وتم 
تستخدم عادًة ملعالجة النزف الطفيف 
للرسطان،  عالجاً  تكون  أن  من  بدًال 
بواسطة الروبوتات ىف حجم النانوميرت، 
املصنوعة من صفائح الحمض النووي 
إلغالق  "أوريغامي"،  بطريقة  املطوية 
إمدادات الدم إىل األورام يف جميع أنحاء 
"إندبندنت"  صحيفة  وفق  الجسم، 

الربيطانية.
وعندما تعاني األورام من عدم تدفق 
الدم إليها، تبدأ يف التقلص، كما أن قدرة 
الرسطان عىل االنتشار والنمو يف مواقع 
جديدة تتناقص، مما يؤدي إىل مضاعفة 
متوسط العمر املتوقع، أو إزالة األورام 
بالكامل، يف حالة بعض رسطانات الفرئان.

إن هذا األسلوب، والذي يمثل خطوة 
كبرية نحو تطبيق عملية توصيل األدوية 
عن طريق الروبوتات يف حجم النانو ىف 
مجال الطب، يمكن أيًضا أن يمهد الطريق 
لتقديم أدوية العالج الكيمياوي السامة، 
ولكن بآثار جانبية ُمخفضة، باإلضافة 
االستخدامات  من  كبرية  مجموعة  إىل 

األخرى.
من جهته، قال الربوفيسور هاو يان، 
الحيوي  التصميم  معهد  مركز  مدير 
والجزيئي، التابع لجامعة أريزونا، إنه 
"تم تطوير أول نظام آيل للحمض النووي 
ذاتي التحكم بالكامل لتصميم برنامج 
املستهدف  للعالج  للغاية  دوائي دقيق 

للرسطان".
وأشار الربوفيسور إىل أن "هذه التقنية 
يف  استخدامها  يمكن  اسرتاتيجية  هي 
إن  حيث  الرسطان،  أنواع  من  العديد 
تغذي  التي  الدموية،  األوعية  جميع 
الورم الرسطاني، هي يف األساس نفسها 

يف كل حالة".
وتم استخدام شظايا الحمض النووي 
إلنتاج النانوروبوتات متناهية الصغر، 
وهي ليست أدوات معدنية مثلما هو شائع 
يف أفالم الخيال العلمي، كما أنها مطوية 

بدقة لتناسب الغرض منها.
الحمض  من  أجزاء  تجميع  ويتم 
النووي يف صفائح يمكن ضغطها لتغليف 
حمولة الدواء، مما يمنعها من التفاعل مع 
الخاليا السليمة، وتمنع تحلل العقاقري 

قصرية العمر.

للقيام  النانوروبوتات  وتنطلق 
بمهمتها وفقاً لصيغة كيميائية تجعلها 
الخارجي  السطح  عىل  إال  تتفاعل  ال 
للخاليا الرسطانية، حيث يتم فك شفرة 
النانوروبوت فيقوم بإفراغ حمولته من 

الدواء.
التي  البحثية،  التجربة  هذه  ويف 
 Nature" دورية  يف  نتائجها  نرش  تم 
صفائح  طي  تم   ،"Biotechnology
الحمض النووي يف شكل أنبوب إلحاطة 
الدم،  بتخرث  الخاص   Thrombin دواء 
بعد  النزيف  لعالج  يستخدم  الذي 
العمليات الجراحية، لكنه يتحلل برسعة 

الستهداف األورام.
وقام الفريق البحثي الدويل، الذي يضم 
باحثني من الصني وأسرتاليا والواليات 
املتحدة، بإعداد نانو-روبوتات لتنساب 

ىف جزيء الربوتني، الـ"نوكليولني"، الذي 
يغلف الجدران الداخلية لألوعية الدموية 

التي تغذي األورام.
ويف غضون 24 ساعة من العالج، شهد 
الباحثون انسداد األوعية الدموية التي 
تغذي موقع الورم الرئييس، حيث تشكلت 
جلطات صلبة يف جميع األوعية الدموية 
الواصلة إىل الورم الرسطاني عىل مدار 
يف  تسبب  مما  التالية،  الـ72  الساعات 

بدء موت الورم.
عالج  يف  فعالية  أكرث  العالج  وكان 
الفرئان برسطان الورم القتاميني، الذي 
يتطلب تدفقا إلمدادات دم قوية للغاية، 
تم  فرئان   8 أصل  من   ،3 أظهرت  حيث 
عالجها، تراجعاً كامًال يف أورامها. وكان 
الفرئان  لدى  املتوقع  العمر  متوسط 
الخاضعة للعالج 45 يوماً، مقارنة بـ20.5 

يوم لدى الفرئان التي ال تتلقى العالج.
وتوصل الفريق البحثي إىل أن إسلوب 
العالج بتقنية النانوروبوت نجح أيضاً 
التي  الثدي،  رسطانات  مع  التعامل  يف 
رسطان  أورام  حجم  وقل  انكمشت، 
الدموية  واألوعية  والرشايني  املبيض 

ورسطان الرئة.
بعيداً  جلطات  أية  تكوين  يتم  ولم 
الورم بشكل حاسم، أو يف  عن مواضع 
والكبد  القلب  مثل  الرئيسية  األعضاء 
والرئتني أو الكلية، بما يثبت أن العالج 

استهدف الخاليا الرسطانية فقط.
ووجد فريق الباحثني أن هذا النظام 
العالجي نجح بأمان يف حاالت الحيوانات 
الكبرية، خنازير Bama املصغرة، التي 
تتشابه "بشكل كبري مع اإلنسان يف علم 

الترشيح وعلم وظائف األعضاء".
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Quick Draw with Google هي لعبة مبنية بالتعلم اآليل؛ 
لتقوم  كلمة  الويب  موقع  يمنحك  اللعبة  هذه  يف  أنه  حيث 
برسمها خالل 20 ثانية. كما أنه أثناء قيامك برسم الشكل 
املطلوب منك تحاول الشبكة العصبية يف تخمني ما ترسمه 
وأخًريا عندما يكون األمر أكيًدا ومشابها لليشء املطلوب يقول 

لك: "أوه ، هذا هو املطلوب، إنه (عىل سبيل املثال بيانو)".
كما أنه يتطلب منك القيام بإكمال الرسم 20 ثانية، مما 
يمنح اللعبة التشويق للرسعة يف إنجاز املهمة. األشياء التي 
من املتوقع أن ترسمها ترتاوح من رسمة الضوء السهلة إىل آلة 
الحفر األكرث صعوبة. ال تحتاج إىل التسجيل يف املوقع حيث كل 
ما عليك هو زيارة موقع الويب عىل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف 
الذكي والبدء يف اللعب. من واقع التجربة، فإن الشاشة التي 
تعمل باللمس مفيدة حيث أنه من األسهل رسم الشكل أو 
الشعار املطلوب منك باستخدام إصبعك أكرث من مؤرش املاوس.

لعبة للتخلص من اللحظات 
https://quickdraw.withgoogle.com
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