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ربما تستخدم تطبيق واتساب من أجل العمل أو للبقاء عىل اتصال مع 
األصدقاء طول اليوم، يف كلتا الحالتني سيكون لديك بعض الرسائل وملفات 
الوسائط املتعددة عىل التطبيق، وسيكون من الصعب أن تفقدها فجأة. لذلك 
ــائل والصور ومقاطع الفيديو،  ــاء نسخة احتياطية للرس من األفضل إنش
ــخة احتياطية من محادثات  ــاء نس ــنقدم لكم اليوم طرقاً لكيفية إنش وس
 Google Drive ــتخدام جوجل درايف ــتعادتها باس ــاب املهمة واس واتس

والتي ستتضمن التايل:
نسخ احتياطية

يقوم تطبيق واتساب تلقائًيا بالنسخ االحتياطي وحفظ رسائلك عىل 
ذاكرة هاتفك يومًيا. ومع ذلك استناًدا إىل إعداداتك يمكنك أيًضا االحتفاظ 
بنسخة احتياطية من محادثاتك عىل جوجل درايف، ويف حال اضطررت 
إىل حذف تطبيق واتساب من هاتفك أو تبديل هاتفك األندرويد بهاتف آخر 
ــهولة، ما عليك سوى التأكد من اتخاذ  يمكنك استعادة محادثاتك بكل س
ــخة  ــخة احتياطية لبياناتك قبل إزالة التطبيق.إليك كيفية اتخاذ نس نس

احتياطية باستخدام جوجل درايف:
* قم بفتح تطبيق واتساب.

* انقر فوق رمز القائمة يف أعىل يمني الشاشة ثم اضغط عىل اإلعدادات ثم 
.Chat backup خيار الدردشات ثم النسخ االحتياطي للدردشات

ــخ احتياطي يف جوجل درايف وحّدد خيار الفرتة  * انقر عىل إجراء نس
الزمنية التي تريد أن تتكرر فيها عملية النسخ االحتياطي.

ــاب جوجل الذي تريد إجراء النسخ االحتياطي فيه، إن لم  * اخرت حس
يكن لديك حساب جوجل.. اضغط عىل إضافة حساب إلضافة حساب غري 

موجود يف القائمة أو إلنشاء حساب جديد.
ــال الختيار نوع  ــب نوع االتص ــخ االحتياطي بحس * اضغط عىل النس
ــبكة  ــبكة WiFi أو من خالل الش ــواء ش ــتخدامها س ــبكة التي تريد اس الش

الخلوية.
* انقر عىل املربع بجوار "تضمني مقاطع الفيديو" لعمل نسخة إحتياطية 

من ملفات الفيديو املرفقة مع الرسائل.
ــخ احتياطي" لعمل نسخة احتياطية من هاتفك يدوًيا  * انقر فوق "نس

اآلن.
ــتتمكن من  ــخة احتياطية من محادثاتك، س ــد أن تم أخذ نس واآلن وبع
استعادتها يف كل مرة تقوم فيها بإعادة تثبيت تطبيق واتساب بغض النظر 
عن الجهاز. الحظ أنه عند النسخ االحتياطي لجوجل درايف، فإن واتساب 
يدعم أيًضا الذاكرة الداخلية لهاتفك أيًضا، مما يعني أنه سيستهلك بعض 
 ES املساحة. إذا كان لديك تطبيق إدارة مثبت مسبًقا أو أحد التطبيقات مثل

File Explorer، فستتمكن من الدخول وإتاحة مساحة إذا احتجت لذلك.
استعادة النسخ االحتياطية

* قم بتشغيل تطبيق واتساب
* بعد التحقق من رقمك يف واتساب سوف ُيطَلب منك استعادة رسائلك 

وملفات الوسائط املتعددة من جوجل درايف انقر عىل استعادة.
* بعد انتهاء عملية االستعادة انقر عىل التايل وسوف تظهر محادثاتك 

بعد أن تنتهي عملية التهيئة.
ــتعادة ملفات  ــاب باس ــدأ واتس ــوف يب ــك س ــتعادة محادثات ــد اس * بع

الوسائط.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تحتفظ بنسخة احتياطية من رسائل 

واتساب وتستعيدها باستخدام جوجل درايف؟

07

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:

١٠١٠ عادات يومية تدمر املخ.. فلتتوقف عنها فورًا عادات يومية تدمر املخ.. فلتتوقف عنها فورًا
عمل  عن  املسؤول  هو  املخ  أن  املعروف  من 
التنفس  ذلك  يف  بما  الجسم،  أعضاء  جميع 
وتنظيم إفراز الهرمونات ودقات القلب والتحكم يف 
العضالت والتفكري والعواطف وغريها من وظائف 
الجسم.. ومن املؤكد أن املخ يعد من أكرث األعضاء 
احتياجاً للطاقة، فهو يستهلك حوايل %20 من 
السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، إال أن 
ذلك يعتمد عىل العمر والنوع والوزن وقوة عمله 
أثناء اليوم.. وبحسب موقع "دييل هيلث بوست"، 
املعني بالشؤون الصحية، فإن هناك 10 عادات 
نقوم بها بصفة يومية، قد تتسبب يف تدمري املخ 

وتعرقله عن أداء مهامه بالطريقة املثىل، ومنها:
1 - الشعور بامللل: ال ترتك نفسك فريسة سهلة 
للملل، فحني ينفّض من حولك األصدقاء، فلتصنع 
لنفسك أصدقاء ومعارف جددا، وابِق االتصاالت 
موصولة، واستعد ذكرياتك من آن آلخر، فبدون 
هذا التحفيز للمخ سيكون مخك (مثل أي عضو 

آخر) عرضة للتلف.
2 - عدم تناول وجبة اإلفطار: إن وجبة اإلفطار 
هي أهم وجبة خالل اليوم، فبدونها لن يعمل املخ 

بالطريقة السليمة، وإذا تكرر ذلك يوماً بعد يوم 
(عدم تناول وجبة اإلفطار)، فسوف يقل مستوى 
الحرق يف الجسم، وسيقوم الجسم بإيقاف بعض 
وظائفه "مؤقتاً". فبحسب الدراسات، يعمل املخ 
كل  يومية  بصفة  تغذيته  تتم  حني  طاقته  بكل 

صباح.
اختلفت  الذكية:  الهواتف   -  3

األقاويل واألبحاث يف هذا الشأن، 
عليه  تختلف  لم  ما  أن  إال 

التعرض  أن  هو  اآلراء 
ملجال كهرومغناطييس 

من  معني  ومستوى 
اإلشعاع ملدة طويلة 

ضار جداً باملخ، لذا 
من األفضل تقليل 
استخدام  فرتات 
الذكية  الهواتف 

قدر اإلمكان، وعدم 
إبقائها بالقرب من 

النوم.  أثناء  الرأس 

كما ربطت بعض الدراسات األخرى بني اإلصابة 
وبني  الرسطان  أنوع  بعض  وظهور  بالصداع 

التعرض املفرط لإلشعاع.
4 - العمل أثناء 

املرض: إذا شعرت باملرض، ابَق يف املنزل لرتتاح 
ليوم  العمل  تأجيل  من  رضر  فال  جيداً،  وتأكل 
جهازك  يعمل  مريضاً،  تكون  فعندما  واحد. 
املناعي بأقىص قدرته ملقاومة املرض، لذا فأنت 
تزيد األمر سوءاً بذهابك إىل العمل، حيث تكون 
عرضة اللتقاط مختلف العدوى، مما يعرقل عمل 

املخ.
5 - اإلفراط يف الطعام: اإلفراط يف تناول 
األطعمة يزيد الوزن ال شك، وقد يؤدي 
إىل السمنة، وهي من أكرث العلل رضراً 
باملخ ووظائفه. كما أن السمنة املفرطة 
املخ  لضمور  بالتعرض  مرتبطة 

واإلصابة بالخرف.
6 - قلة التواصل: التواصل بالكالم 
يعتمد عىل عدة أجزاء من مكونات املخ، 
فحني ال تتحدث أو تتواصل كالمياً مع 
اآلخرين، فإنك ال توقف تلك الوظائف املخية 
عن العمل. لذا فعدم التواصل أو التفاعل مع 
املحيطني بك سيسبب لك اإلحباط واالكتئاب، 

مما يؤثر بالسلب عىل املخ.

7 - قلة النوم: يجب أن تعلم أن املخ يعمل أثناء 
النوم مثلما يعمل أثناء اليقظة، إال أن املخ يقوم 
وهي  النوم،  أثناء  اإلضافية  الوظائف  ببعض 
تخزين الذاكرة وكذلك التخلص من السموم، لذا 
فأخذ قسط كاف من النوم مهم جداً لصحة املخ، 
وإال فإنك ستعاني من مشاكل متعددة بالذاكرة.

8 - التدخني: تحتوي السجائر عىل كم هائل 
من السموم التي ترض املخ، خاصة أغشية الخاليا 
املخية. وهذه األرضار قد تظهر يف صورة خلل 
يسببها  التي  املشاكل  عالج  ويمكن  باالتزان. 

التدخني يف وقت قصري بعد اإلقالع عن التدخني.
9 - السكر: إن تناول كميات كبرية من السكر 
يرض بكل أعضاء الجسم، خاصة الجهاز العصبي 
الداخيل. وقد ربطت الدراسات الحديثة بني تناول 
السكر بكرثة ومعدالت اإلصابة بمرض ألزهايمر.
من  استنشاقه  يتم  ما  الهواء:  تلوث   -  10
ملوثات يف الجو يصل إىل كل أعضاء الجسم، 
ومنها املخ. وقد ربطت الدراسات الحديثة بني 
املخ  ضمور  بأمراض  واإلصابة  الهواء  تلوث 

والخرف وألزهايمر.

١٠١٠ إعدادات مهمة يف جيميل لزيادة اإلنتاجية أثناء العمل إعدادات مهمة يف جيميل لزيادة اإلنتاجية أثناء العمل
تعترب منصة الربيد اإللكرتوني جيميل Gmail التابعة لجوجل 
ــت؛ اآلن نظًرا للعدد  ــبكة اإلنرتن واحدة من أهم املنصات عىل ش
ــا، حيث  ــن يعتمدون عليه ــراد الذي ــرشكات واألف ــل من ال الهائ
ــخص ويعني ذلك أن  ــتخدم منصة جيميل أكرث من مليار ش يس
ــتخدم هذه املنصة  ــخاص عىل األرض يس حوايل 1 من كل 7 أش

املجانية للربيد اإللكرتوني املتاحة بـ 74 لغة مختلفة.
بالرغم من وجود الكثري من اإلعدادات االفرتاضية يف جيميل 
إال أن هناك الكثري غريها من اإلعدادات التي قد ال تعلم عنها يشء 
يف حني أنها ستوفر لك الكثري من الوقت عند إنجاز بعض املهام 
ــنقدم لك اليوم 10 إعدادات لم تكن تعرفها من  اليومية، لذلك س

.Gmail قبل عن تطبيق جيميل
1 - السماح لـ جيميل بكتابة رسائل الربيد اإللكرتوني الخاصة 
 Smart Compose بك: امليزة الجديدة التي ُتسمى اإلنشاء الذكي
ستعمل عىل توفري الوقت عن طريق التنبؤ بما ستكتبه أثناء كتابة 
ــذكاء االصطناعي، حيث  ــائل ألنها تعتمد عىل تقنيات ال الرس
ــة ولكن داخل  ــائل النصي ــبه ذلك اإلكمال التلقائي يف الرس يش
صندوق الربيد الوارد الخاص بك، مما يرسع عملية كتابة رسالة 

الربيد اإللكرتوني يف جيميل ويزيد من إنتاجية املستخدمني.
ــتحتاج إىل تنشيط جيميل  ــتخدام هذه امليزة س الس

الجديد من خالل هذه الخطوات:
ــدادات Settings من خالل الرتس املوجود يف  * انتقل إىل اإلع

الزاوية العلوية اليمنى.
 Try the new ـــ ــل الجديد ـ ــّرب جيمي ــن خيار ج * ابحث ع

.Gmail
ــيط جيميل الجديد.. توجه إىل اإلعدادات مرة  * بمجرد تنش
أخرى، وضمن تبويب "عام" مرر لألسفل حتى تجد خيار تفعيل 

.Experimental Access ـ امليزات التجريبيةـ 
ــفل ثم اضغط  * بعد بتفعيل هذا الخيار تابع التمرير إىل األس

عىل خيار حفظ التغيريات.
* سيتم تحديث الصفحة، وسيبدأ تشغيل ميزة اإلنشاء الذكي 

Smart Compose تلقائًيا.
2 - جرب الردود الجاهزة لتوفري املزيد من الوقت: توفر ميزة 
اإلنشاء الذكي  Smart Compose فائدة أخرى وهي القدرة عىل 
ــا عن ميزة الرود  ــاء "الردود الجاهزة" والتي تختلف تماًم إنش
ــكل خاص إذا  ــك مفيًدا بش ــيكون ذل ــة Smart Reply، وس الذكي
تلقيت الكثري من الرسائل من أشخاص مختلفني يطرحون نفس 
السؤال أو املوضوع. فبدًال من إعادة الكتابة، أو إعادة التوجيه، 
أو النسخ واللصق، يمكنك مسبًقا إعداد رد جاهز وإرساله مراًرا 

وتكراًرا لتوفر وقتك.

ما عليك سوى االطالع عىل قسم الخيارات املتقدمة 
ــن خالل هذه  ــل الجديدة وتفعيلها م ــدادات جيمي يف إع

الخطوات:
* افتح اإلعدادات Settings، يف أعىل الصفحة ابحث عن عالمة 

.Advanced التبويب التي تحمل اسم متقدم
 Canned responses ــزة ــردود الجاه ــار ال ــث عن خي * ابح

.(Templates ـ (قوالبـ 
ــاء رد جاهز انقر فوق كما لو كنت تقوم بإنشاء رسالة  * إلنش
ــالة – ثالثة أزرار رأسية  جديدة ثم ابحث عن رمز إعدادات الرس

يف أسفل اليمني – وحدد منهم الخيارات التي تناسبك.
ــرة تبدأ  ــائل الجديدة: يف كل م ــاء الرس ــع إنش ــري مرب 3 - تكب
ــذه النافذة  ــي جديدة يضع جيميل ه ــالة بريد إلكرتون فيها رس
ــفيل األيمن، ولكن هناك تحسني للشكل التقليدي  يف الركن الس
ــدة، يمكنك عمل  ــالة الجدي ــو تخصيص صفحة كاملة للرس وه
ــري املوجود يف الزاوية  ــهم الصغ ذلك من خالل الضغط عىل الس
العلوية اليمنى للنافذة. ستظهر نافذة أكرب عىل الفور يف منتصف 
شاشتك، يمكنك من خاللها كتابة رسالتك الجديدة بكل سهولة.
4 - تفعيل اختصارات لوحة املفاتيح لتوفري املزيد من الوقت: 
ــياء مثل  يعرف معظمنا اختصارات لوحة املفاتيح العادية ألش
ــل مجموعة من  ــدى جيمي ــذف، ولكن ل ــق والح ــخ واللص النس
ــتخدمي  اختصارات لوحة املفاتيح والتي تلبي احتياجات مس
ــارات لوحة  ــاء اختص ــي كما يمكنك حتى إنش الربيد اإللكرتون

املفاتيح الخاصة بك، وإليك كيفية تفعيلها:
.Settings داخل الجيميل افتح اإلعدادات *

 keyboard ـ ر لألسفل إىل قسم اختصارات لوحة املفاتيحـ  * مرِّ
.shortcuts

* اخرت تفعيل اختصارات لوحة املفاتيح.
* انقر عىل حفظ التغيريات أسفل الصفحة.

ــة تبويب  ــتحتاج إىل العثور عىل عالم ــم س ــل القدي يف جيمي
امليزات االختبارية، بينما يف جيميل الجديد يمكنك أن تخصص 
ــالل عالمة تبويب  ــة املفاتيح خاصة بك من خ اختصارات لوح
 Custom keyboard ــص ــار تخصي ــم اختي ــارات متقدمة ث خي

.shortcuts
ــح للتنقل بني  ــة املفاتي ــارات لوح ــتخدام اختص ــك اس يمكن
الربيد الوارد والرسائل وتنسيق النص وإلكمال اإلجراءات مثل 

األرشفة والحذف.
5 - إلغاء رسائل الربيد اإللكرتوني املرسلة: هناك مائة سبب 
السرتجاع الرسائل املرسلة فلعلك قد أرسلت بريًدا إلكرتونًيا قبل 
ــتعًدا، أو ربما قمت بإدخال عنوان خاطئ. لحسن  أن تكون مس

ــن الوصول إىل  ــك إيقافها م ــظ يمكن الح
ــرشط أن تترصف  ــر- ب ــرف اآلخ الط

برسعة.
عندمــا تقــوم  بعمــل حســاب 

ــك خيار إيقاف  ــل ألول مرة فل جيمي
ــلة خالل خمس ثواٍن  ــالة املرس الرس

ــط فيها عىل  ــي تضغ ــن اللحظة الت م
ــك زيادة  ــال". ولكن  يمكن خيار "إرس
ــدادات  ــال إىل اإلع ــدة باالنتق ــذه امل ه

والعثور عىل خيار الرتاجع عن اإلرسال 
ــتجد  ــ Undo Send، بجوار هذا الخيار س

ــن 5 و 10 و 20 و 30  ــك خيارات م ــدلة يعطي مربع القائمة املنس
ثانية لفرتة اإللغاء الخاصة بك، ما عليك سوى اختيار ما تريده، 

والتمرير ألسفل والضغط عىل "حفظ التغيريات.
6 - تنسيق صندوق الوارد الخاص بك بالطريقة التي تريدها: 
ــي برتتيب زمني  ــائل الربيد اإللكرتون ال يريد الجميع قراءة رس
ــرق لتنظيم الربيد الوارد: ربما  معني، لذلك هناك العديد من الط
تريد قراءة الرسائل املميزة بنجمة أوًال أو الرسائل غري املقروءة 
أو الرسائل "ذات األولوية". هذه امليزة قياسية موجودة يف جميع 
ــهل  خدمات الربيد اإللكرتوني املختلفة، ولكن يف جيميل هي أس

ما يمكن.
ــيق صندوق الوارد الخاص بك قم بتمرير مؤرش  للقيام بتنس
ــد الوارد عىل الجانب األيمن من  املاوس فوق عالمة تبويب الربي
الشاشة، إىل أن يظهر مثلث متجه ألسفل، انقر عليه وسرتى أن 
هناك خمسة أنواع مختلفة من صناديق الربيد الوارد، مع وصف 
ــيتم عرض  ــبك وس موجز ملا يقدمه كل منها، اخرت منها ما يناس

رسائل صندوق الوارد بناء عىل اختيارك.
ــبك: مثلما يمكنك ترتيب  7 - اخرت نمط املحادثة الذي يناس
ــك أيًضا  ــودة به، يمكن ــائل املوج ــوارد والرس ــدوق الربيد ال صن
ــائل، كان جيميل رائًدا لجمع  التحكم يف كيفية تجميع هذه الرس
"املحادثات" مًعا حتى يتمكن املستخدمون من الدخول برسعة 
ــائل  ــيع أو تصغري الرس ــد إلكرتوني واحد وتوس ــرب رشيط بري ع

الفردية.
لتحديد كيف يتم تجميع هذه املحادثات بدقة، انقر عىل ترس 
ــزء العلوي األيرس واخرت من القائمة  اإلعدادات بالقرب من الج

.Density display ـ "عرض الكثافةـ 
ــىل بعض  ــوي ع ــد يحت ــع جدي ــح مرب ــك إىل فت ــيؤدي ذل س
الخيارات، انقر عىل كل واحد وشاهد كيف سيبدو. قبل تنشيط 

الكثافة األصلية، يمكنك عرض مثال ملا سيبدو عليه كل شكل.

اخرت الخيار الذي يعجبك، وانقر عىل "موافق" 
لتغيري الربيد الوارد الخاص بك. إذا قررت أنك ال 
ــة الحال تغيريه مرة  تحب ذلك، فيمكنك بطبيع

أخرى وتجربة  خيار آخر.
8 - تحديــد عــدد الرســائل يف الصفحــة 
الواحدة لتسهيل عملية البحث داخل جيميل: 
ــي  ــد اإللكرتون ــتخدمي الربي ــن مس ــري م الكث
ــائل الربيد اإللكرتوني  يرسعون إىل حذف رس
بعد قراءتها ملنع تكديسها، ولكن الكثري ليسوا 
ــائل،  ــدد كبري من الرس ــك ويحتفظون بع كذل

لذلك يمكنهم تغيري عدد الرسائل املرئية:
من خالل اإلعدادات وضمن عالمة التبويب 
عام General ستجد خيار أقىص حجم للصفحة 
ــ Maximum page size، ستجد هناك بعض الصناديق املنسدلة 
ــدد وهو 100،  ــدد املحادثات ألقىص ع ــمح لك بتغيري ع التي تس
وجهات االتصال التي سرتاها يف كل صفحة والتي تصل إىل 250.

9 - حظر رسائل الربيد اإللكرتوني الواردة من شخٍص ما: إذا 
ــائل بريد إلكرتوني ال تريدها يف بريدك الوارد يف  كنت تتلقى رس
ــل أو إلغاء االشرتاك معه أو اإلبالغ  جيميل، يمكنك حظر املُرِس

عن الرسالة إىل جيميل.
ــتنتقل الرسائل التي تأتي منه إىل  عند حظر ُمرِسل معنّي س
ــائل غري املرغوب فيها، ويمكنك فعل ذلك من خالل  مجلد الرس

الخطوات التالية:
* افتح الرسالة القادمة من املرسل غري املرغوب فيه

ــالث العمودية  ــالة انقر عىل النقاط الث ــار الرس * يف أعىل يس
بالقرب من أعىل اليسار

* ستجد خيارات عدة اخرت منها حظر (اسم املُرِسل).
* إذا حظرَت مستخدًما عن طريق الخطأ، يمكنك إزالة الحظر 

باتباع الخطوات نفسها.
ــائل اإللكرتونية الجماعية: إذا  ــرتاك يف الرس 10 - إلغاء االش
اشرتكت يف موقٍع ُيرسل عدًدا كبًريا من الرسائل اإللكرتونية، مثل 
العروض الرتويجية أو النرشات اإلخبارية، يمكنك استخدام رابط 

إلغاء االشرتاك إليقافها.
* افتح رسالة إلكرتونية من املُرسل الذي تريد إلغاء اشرتاكك 

معه.
ــرتاك أو تغيري  ــىل إلغاء االش ــل، انقر ع ــم املُرس * بجانب اس

التفضيالت.
ــة أيام إليقاف  ــتغرق القائمة الربيدية بضع مالحظة: قد تس

توجيه الرسائل إليك بعد إلغاء االشرتاك.
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يعترب موقع Bit.ly من أفضل املواقع يف ما يتعلق باختصار 
الروابط لنرشها عىل اإلنرتنت بدون االستفادة منها، أي بدون 
عرض إعالنات والرتبح منها عند النقر عليها، تماًما مثل خدمة 

goo.gl التي تم إغالقها للمستخدمني الُجدد.
إىل  بحاجة  لست  فأنت  رائعة  بمميزات  املوقع  ويتمتع 
التسجيل يف املوقع، فقط قم بوضع الرابط وسيتم اختصاره 
تلقائًيا، باإلضافة إىل عرض إحصائيات عن الرابط الخاص 
بك وإحصائيات عن عدد الزيارات التي يتلقاها رابط معني 

إن كان تم اختصار ُمسبًقا من شخص آخر.

موقع "بيتلي" الختصار الروابط
https://bitly.com

جديد X جديد

واحدة من املشاكل املتكررة التي كثرياً ما تواجه 
ــتخدمي الهواتف الذكية هي فقدان األسماء  مس
ــن الرضوري  ــال)، لذا م ــام (جهات االتص واألرق
جداً أخذ نسخة احتياطية منها بني الحني واآلخر 
ــبب يف فقدانها. تطبيق  ــب أي كارثة قد تتس لتجن
"ناسخ األسماء" سوف يحل لك تلك املشكلة إذا 
كنت تعاني دائماً منها! وإليك أهم مميزات تطبيق 

ناسخ األسماء:
ــجل الهاتف  ــات االتصال يف س ــخ كل جه * نس

ــالها إىل بريدك  ــري و إرس ــف صغ ــاً يف مل احتياطي
اإللكرتوني.

ــاً بصيغ  ــخها احتياطي ــماء ونس * حفظ األس
ــري  ــف صغ ــة (Vcard – csv – text) يف مل مختلف

الحجم.
ــة Vcard يمكن نقلها إىل أي هاتف ذكي  * صيغ

آخر بسهولة.
ــبة أكرث  لربامج الحواسيب  * صيغة CSV مناس

املكتبية و أجهزة الالبتوب.

ــهلة  ــبة و س * صيغة Text مناس
ــف املنصات بما  ــراءة عىل مختل الق

يف ذلك ماك و ويندوز.
* عمليــة النســخ تتــم يف ثــواٍن 

ــال  ــتطيع إرس ــا تس ــدودة، بعده مع
ــدك و  ــة إىل بري ــخة االحتياطي النس

االحتفاظ بها أينما شئت.
ــي  ــق مجان ــر أن التطبي ــر بالذك الجدي

.iOS ألجهزة App Store ومتوفر عىل

مستكشف أندرويد

تطبيق "ناسخ األسماء" لعمل نسخة تطبيق "ناسخ األسماء" لعمل نسخة 
احتياطية من جهات االتصالاحتياطية من جهات االتصال

أبل تتخطى عتبة الرتيليون دوالر

ــة للتكنولوجيا، رقما  ــل األمريكي حققت رشكة أب
ــة  ــالت بورص ــوقية يف تعام ــا الس ــيا يف قيمته قياس
ــت تريليون دوالر كأول رشكة عامة  نيويورك، وتخط

يف العالم تصل لهذه القيمة.
وارتفع سعر األسهم يف الرشكة األمريكية الصانعة 
لهاتف "أيفون" إىل مستوى قيايس عند 207 دوالرات، 
ــايض، وأعلنت  ــاء امل ــا منذ الثالث ــت صعوده وواصل
الرشكة تحقيقا أفضل من املتوقع خالل الربع الثاني.

وقالت الرشكة يف تقرير لها، إن "الطرازات األغىل 
سعرا من أجهزة أيفون سجلت طلبا قويا، األمر الذي 
عزز األرباح الفصلية"، وسجل متوسط سعر جهاز 

أيفون 724 دوالرا، بزيادة عن السعر املتوقع وهو 694 
دوالرا.

وأضافت الرشكة أن جهاز أيفون أكس، الذي يبلغ 
سعره 999 دوالرا وطرحته الرشكة يف األسواق العام 
ــالل فرتة الربع  ــرازات مبيعا خ ــايض، كان أكرث الط امل

سنة.
ــو بواقع 31 يف  ــن أداء الرشكة مدعوما بنم وتحس
املائة يف خدمات أبل، التي تتضمن متجر أبل ومنصة 
ــع، وقفزت عائدات  ــيقية ومنصة أبل للدف أبل املوس
ــنوي،  ــاس س ــة اإلجمالية 17 يف املئة عىل أس الرشك

لتسجل أرباحا فصلية قدرها 53.3 مليار دوالر.

فنلندا تطور قاربا ال مثيل له!
أعنت رشكة "Q-Yachts" الفنلندية عن تطويرها 
لقارب كهربائي وصفته بأكرث القوارب هدوءا يف العالم.

وزودت الرشكة النسخة األساسية من هذا القارب 
بحاسب لوحي للتحكم بحركته، ومحركني كهربائيني 
ــاعة،  ــول به إىل رسعة 30 كلم/ س قادرين عىل الوص
وبطاريات تكفيه ليقطع مسافة 148 كلم، أما النسخة 

املعدلة فمزودة ببطاريات تكفي لقطع 300 كلم.
ــخاص، وصنع هيكله  وصّمم القارب ليحمل 8 أش
ــات الفينيل  ــن مركب ــاص م ــن خليط خ ــايس م األس
واأللياف الزجاجية املتينة خفيفة الوزن، أما أرضيته 

فاكتست بطبقة من الخشب املعالج املقاوم للمياه.

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

ملستخدمي سناب شات.. عرب عن 
BITMOJI نفسك بالعريب مع

ابتداًء من بداية هذا األسبوع، سيكون مستخدمو تطبيق سناب شات 
ــدة من ملصقات  ــكيلة جدي ــد مع الحصول عىل تش ــىل موع Snapchat ع
ــطس عىل جميع  ــث تم البدء بطرحها يف 2 أغس ـــ Bitmoji العربية. حي ال

األجهزة الداعمة للغة العربية.
ويمكن ملستخدمي تطبيق سناب شات عند تبادلهم للرسائل استخدام 
مجموعة جديدة من امللصقات العربية املعربة عن أشكالهم بطريقة تعكس 
مزاجهم ومشاعرهم، والتي يتم مشاركتها بكل بساطة أثناء الدردشة عرب 
الضغط عىل األيقونة الدالة عىل لوحة ملصقات Bitmoji واختيار امللصق 

املعرب عن الحالة ومن ثم إرساله بالضغط عليه مرة واحدة فقط.
ــات تحميًال يف  ــرث التطبيق ــجل لقب أك ــر أن تطبيق Bitmoji قد س يذك
ــتخدم حالياً من قبل ماليني  ــم يف متجر "أبل" خالل عام 2017، ويس العال
ــتخدمني األفاتار  ــل بطريقة فريدة، مس ــخاص حول العالم للتواص األش
ــام املاليني من  ــهر نوفمرب 2014، ق ــكالهم. ومنذ إطالقه يف ش املعرب عن أش
األشخاص بتصميم الـ Bitmoji الخاص بهم والتعبري عن أنفسهم ضمن 
الفضاء الرقمي، حيث يقدم ملستخدميه مكتبة ضخمة من امللصقات املعربة 
عن النفس واملحاكية للغة الجسد، واملزاج، واملشاعر وغريها من اللحظات 

املعربة عن حالة املستخدم.
ويمكن للمستخدمني أثناء تصميم الـ Bitmoji الخاص بهم االختيار من 
مجموعة واسعة من السمات املعربة عن مالمح الوجه والجسم وتفضيالت 
ــفاه، والحواجب، واألنف، والندوب،  األزياء كتلك املتعلقة بالعيون، والش
والشعر، واملالبس وغريها من السمات التي يمكن تصميمها خصيصاً وفقا 

للعديد من األساليب الفريدة.
ــع العديد من  ــة للدمج م ــق Bitmoji قابل ــم تطبي ــة تحك ــر أن لوح يذك
 iMessage، Gmail، Google ــل ــري Snapchat مث ــات األخرى غ التطبيق
Gboard، Chrome Extension، Slack أو حتى أي تطبيق أخر يوفر ميزة 
 Geofilter إىل فلرت Bitmoji الدردشة عرب االنرتنت. ويمكن أيضاً إضافة الـ
أو وضعه ضمن عالم الواقع املعزز باستخدام Snapchat، وأيضاً مشاركته 
مع األصدقاء عرب لوحة خيارات Friendmoji الخاصة باألصدقاء والتي 
 Bitmoji تضع املستخدم وصديقه يف ملصق واحد. ويمكن تحميل تطبيق

من متجر "أبل" أو "غوغل بالي".
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