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 PNG ــل الصور بصيغة ــع هو عبارة عن منصة لتحوي املوق
ــورة يف جميع املجاالت  ــن 6 ماليني ص ــا أنه يوفر لك أكرث م كم
ــذا املوقع جاهزة  ــفافة يف ه ومجانا، كما أن جميع الصور الش
ــجيل بربيدك  ــت بحاجة إىل التس ــل فأنت لس مجانا للتحمي
اإللكرتوني الخاص بك يف املوقع، كما أنك لن تحتاج إىل تسجيل 

الدخول باستخدام حسابك االجتماعي.
منصة رائعة لتحميل أكرث من 6 ماليني صورة بدون خلفية 
بصيغة PNG وبدقة عالية، ويتميز هذا املوقع بسهولة البحث 
فهو يقدم لكم فئات عديدة من أجل مساعدتكم يف تصفح الصور 
جميعا، وتستطيع استخدام رشيط البحث من أجل الحصول 

عىل الصور ذات صلة والصور املويص بها.

لتحميل أكرث من ٦ ماليني 
صورة

https://www.kisspng.com

جديد X جديد

أول كمبيوتر يف العالم بشاشتني وحرب إلكرتوين
كشفت رشكة لينوفو الصينية النقاب خالل مشاركتها 
يف فعاليات مؤتمر برلني التجاري IFA 2018 عن مجموعة 
من أجهزة حواسيب عالمتها التجارية يوغا بما يف ذلك 
أنحف وأخف جهاز حاسب محمول بشاشة مزدوجة مع 

.E Ink Yoga Book C930 الحرب اإللكرتوني
 Lenovo Yoga ــاز ــالل جه ــن خ ــاول لينوفو م وتح
ــن  ــة ضم ــد اإلنتاجي ــة قواع ــادة كتاب Book C930 إع
األجهزة املحمولة عرب توفريه شاشتي عرض، بما يف ذلك 
ــتعالمات داعمة للحرب اإللكرتوني  واحدة متعددة االس
ــة مفاتيح ديناميكية قابلة  E Ink قابلة للتحول إىل لوح
للتخصيص مع دعم للغات متعددة لكتابة بريد إلكرتوني 
ــتخدامها  أو تقرير أو تتحول إىل مفكرة رقمية يمكن اس
مع أحدث قلم إلكرتوني يعمل بتقنية البلوتوث مع تقنية 

.Wacom
ــرب اإللكرتوني عند  ــكل الح كما يمكن تحويلها إىل ش

ــتخدام الجهاز لفرتة زمنية طويلة من أجل مراجعة  اس
الوثائق، ما يوفر الضغط عىل عينيك، حيث يسري الجهاز 
ــو جهاز قابل  ــاز Yoga Book A12، وه ــى جه عىل خط
للتحويل عرضته الرشكة خالل مؤتمر IFA 2016، حيث 
تخلت لينوفو عن لوحة املفاتيح halo املستخدمة يف ذلك 
ــتبدلتها بالحرب اإللكرتوني  الحاسب Yoga Book، واس
ــم  ــن لوحة املفاتيح إىل لوحة رس ــي تتحول م E-ink الت

وقارئ إلكرتوني.
 E-ink ــي ــرب اإللكرتون ــة مفاتيح الح ــد لوح وتتواج
ــة بأكملها عند التفعيل، مع ظهور منطقة  ضمن الشاش
ــفل رشيط املسافة  ــفيل أس صغرية مربعة يف الجزء الس
مبارشة لتعمل كلوحة تتبع بالحرب اإللكرتوني، وبالنظر 
ــإن لوحة التتبع ال تزال  إىل الحجم اإلجمايل للجهاز، ف
ــم، ومع ذلك،  ــاز القدي ــت عليه يف الجه ــرية كما كان صغ
ــة املفاتيح  ــي تتيح لبقية لوح ــإن طبيعته القابلة للط ف

ــتخدامها، إىل جانب  ــد عدم اس ــاحة فارغة أكرب عن مس
ــرب لوحة التتبع أو  وجود خيارين إلدخال املعلومات ع

شاشة اللمس.
ــي اإلعالن عن هذا  يأت

الجهاز بعد مرور عامني 
ــىل مبيعات  ــني ع صعب
أجهــزة الحواســيب 

املكتبية واملحمولة.

وأخريًا.. املطبخ الذكي بات حقيقة واقعة
ــخ الذكي مجرد رضب من  لم يعد املطب
رضوب الخيال العلمي بل بات واقعاً عىل 
ــارت كربيات  ــق، حيث تب ــك أن يتحق وش
رشكات التقنية عىل تقديم أحدث إنتاجهم 
من املطابخ الذكية يف معرض التكنولوجيا 

بربلني.
ــم  وقدمت رشكة بوش نظاماً تحت اس
PAI، يتيح لربة املنزل استخدام كمبيوتر 
ــام حتى  ــد من امله ــام بالعدي لوحي للقي
باألصابع املبللة أو تلك امللطخة بالعجني.
ــة مروحة هوائية  كذلك عرضت الرشك
ذكية هي "برفيكت آر"، التي تشمل أجهزة 
ــه أو قليه  ــم طهي ــد ما يت ــعار ترص استش

وتعدل قوتها تبعاً لذلك.
ــاً نموذج  ــوش أيض ــة ب ــرض رشك وتع

ــيارة موصولة بمطبخ البيت، وبمجرد  س
الضغط عىل زر عندما تكون السيارة عىل 
ــر صورة تبني  ــع القيادة الذاتية، تظه وض
ــة عرض، ما  ما بداخل الثالجة عىل شاش
ــداً لتذكر ما يجب  يعني أنك لن تضطر أب

رشاؤه من احتياجات البيت.
ــونغ  ــن جهتها، تعرض رشكة سامس م
ــط كل أجهزة  ــيل، الذي يرب نظامها العائ
ــة  ــت بالثالجة التي تتوفر عىل شاش البي

ملس ومساعد صوتي.
وقد استمر معرض برلني لإللكرتونيات 
ــبتمرب،  ــس من س ــة الخام ــنوي لغاي الس
ــن بينهم  ــارض، م ــه 1800 ع ــارك في ويش
الرشكات الكربى، مثل سامسونغ وهواوي 

وسوني.

أكد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس Associated Press األمريكية مؤخًرا 
ــون ُتخزن بيانات  ــل عىل أجهزة أندرويد وآيف أن العديد من خدمات غوغ
موقعك حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات املوقع الجغرايف باستخدام 

إعدادات الخصوصية املوجودة بهذه األجهزة.
ــتخدام معلومات موقعك،  ــول طلب اإلذن الس تكون غوغل رصيحة ح
عىل سبيل املثال سيذكرك تطبيق مثل خرائط جوجل بالسماح بالوصول 
ــماح له سيقوم  ــتخدمه للتنقل، وإذا وافقت عىل الس إىل املوقع إذا كنت تس
بتسجيل موقعك عىل مدار الوقت وستعرض خرائط جوجل هذا السجل 
ــك اليومية، وحتى مع إيقاف  ــم حركات لك يف مخطط زمني timeline يرس
ــل تلقائًيا عىل تخزين  ــض تطبيقات جوج ــجل املواقع مؤقًتا، تعمل بع س
بيانات املوقع التي زرتها دون طلب ذلك كل ما هنالك أنه سيتم إخفاء تاريخ 

زيارة املوقع من املخطط الزمني فقط.
ــكلة الخصوصية عىل ما يقرب من ملياري مستخدم لألجهزة  تؤثر مش
ــتخدمي هواتف آيفون  ــام أندرويد، ومئات املاليني من مس التي تعمل بنظ

عىل مستوى العالم الذين يعتمدون عىل جوجل يف الخرائط أو البحث.
كيف تمنع غوغل من تتبعك نهائًيا؟

 Activity controls ــطة ــم يف األنش ــة التحك ــه إىل لوح ــك التوج • يمكن
.dashboard

ــتجد زر  ــطة الويب والتطبيق Web & App Activity س ــم أنش • يف قس
تمرير مفعل، قم بإيقافه.

ــتظهر لك شاشة منبثقة بها تحذير يقول قد يؤدي اإليقاف املؤقت  • س
لنشاط التطبيق والويب إىل تقييد أو تعطيل املزيد من الخربات املخصصة 
ــبيل املثال قد تتوقف عن رؤية نتائج بحث أو  عرب خدمات جوجل، فعىل س

توصيات أكرث صلة باألماكن التي تهمك.
• اضغط عىل خيار إيقاف مؤقت Pause يف أسفل اليمني للتأكيد.

إليقاف سجل املواقع اتبع هذه الخطوات:
 Activity controls ــطة ــم يف األنش ــة التحك ــه إىل لوح ــك التوج • يمكن

.dashboard
ــجّل املواقع Location History ستجد زر تمرير مفعل، قم  • يف قسم س
ــىل خيار إيقاف  ــة منبثقة بها تحذير اضغط ع ــتظهر لك شاش بإيقافه. س

مؤقت Pause يف أسفل اليمني للتأكيد.
 Timeline ــن املخطط الزمني ــت تريد حذف املواقع التي زرتها م إذا كن

لجوجل اتبع الخطوات التالية:
.Location History من خالل قسم سجّل املواقع •

.Manage activity اضغط عىل خيار إدارة النشاط •
• سيظهر لك املخطط الزمني لكل األماكن التي زرتها يف أسفل الشاشة 
ــورة التالية. بالضغط عىل رمز  ــتجد كل التفاصيل كما هو واضح يف الص س
سلة املهمالت املوجود يف يف أسفل اليمني ستقوم بحذف سجل املواقع كله.

إذا كنت تريد حذف أماكن معينة زرتها:
ــتظهر  • حدد التاريخ اليوم الذي تريد حذف األماكن التي زرتها فيه س

كل التفاصيل عىل الخريطة ويف الجانب األيمن.
ــجل يمكنك الضغط عىل رمز سلة املهمالت  • لحذف هذا املكان من الس

الظاهر بجوار اسم املوقع.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تمنع "غوغل" من تتبع 

موقعك الجغرايف؟

التحديث التحديث UpdateUpdate والرتقية  والرتقية UpgradeUpgrade والفرق بينهما والفرق بينهما
 upgrade ــة ــث Update والرتقي ــد التحدي يع
ــد  ــىل أح ــري ع ــراء تغي ــني إلج ــني مختلفت طريقت
التطبيقات أو نظام التشغيل، ولكن الفرق الرئييس 
يكمن يف عدد من التعديالت التي أجريت وأهمية 
ــج  ــث الربنام ــن تحدي ــالت، ويتضم ــك التعدي تل
ــرية  ــينات الصغ ــاء، والتحس ــات األخط إصالح
األخرى، يف حني أن ترقية الربمجيات تغري إصدار 
ــب التحديث عىل  ــات تتطل ــج، وهناك أوق الربنام
ــد ذلك هناك  ــاص بك، وبع ــاز الكمبيوتر الخ جه
ــاك فرق بني  ــة، وبالتأكيد هن أوقات اخرى للرتقي
ــتوى جهاز الكمبيوتر الخاص  تحديث ورفع مس
ــزة األخرى، عىل الرغم من أن  بك أو بعض األجه
كال منهم ينطوي عىل إجراء تغيريات عىل الربنامج 

الذي يعمل عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
والرتقيــات  الربامــج   updates تحديثــات 
upgrades يمكن أن تبدو متشابهة جداً، وعندما 
ــوي عىل إجراء  ــراء تحديث، فإنه ينط نقوم بإج

ــغيل ومثل  ــق أو نظام التش ــريات عىل التطبي تغي
ــايس،  هذه الطريقة التي ال تؤثر عىل هيكلها األس
ــررة التي يتم  ــم التغيريات املتك ولذلك، فإن معظ
ــر الخاص بك مثل  ــىل جهاز الكمبيوت إجراؤها ع
ــم لقطع  ــة دع ــان، إضاف ــة، األم ــات معين إصالح
ــا يمكن أن  ــدة، وم ــزة الجدي ــر واألجه ــارد وي اله
ــا يكون التحديث  ــق عليه كتحديث، وغالبا م يطل
صغري يف الحجم، وقد يستغرق األمر بضع دقائق 
للقيام بعملية التحديث، وعىل سبيل املثال يمكن 
ــق واحد من  ــدد لتطبي ــث املح ــرتاوح التحدي أن ي
بضعة كيلوبايت kilobytes إىل بضعة ميجابايت 
ــم، يف حني أن تحديث نظام  megabytes يف الحج
ــغيل يمكن أن يصل إىل بضع مئات من ميجا  التش

بايت.
ــة من التغيريات التي  أما عندما تكون مجموع
ــة بما فيه  ــرية ومهم ــىل برامج كب ــم إجراؤها ع يت
الكفاية، يمكننا أن نسميها ترقية، وهذا هو السبب 

ــو Ubuntu 16.04 إىل  يف جعل التحول من أوبونت
 upgrade ــمى ترقية أوبونتو Ubuntu 17.04 تس
ــث not update ، وتتضمن الرتقية  ــس تحدي ، ولي
ــتخدم  ــب تغيريات مهمة عىل واجهة املس يف الغال
الرســومية ومجموعــة متنوعــة مــن امليــزات 
والخيارات الجديدة التي ليست يف اإلصدار الحايل 
من الربنامج أو نظام التشغيل، وحجمها يمكن أن 

. gigabytes يرتفع إىل عدة جيجابايت
التحديثات يف معظمها مجانا، ألن سعرها غالبا 
ــه عند رشاء  ــه يف املبلغ الذي تدفع ما يتم تضمين
الربنامج، وهذا هو واحد من األسباب التي تجعل 
ــخة الويندوز مكلفة جدا ويعطيك  سعر رشاء نس
ــوم إضافية، ويمكن أن يكون  تحديث دون أي رس
ــني للربمجيات  ــم البائع ــك، ومعظ ــس من ذل العك

ــن الربامج  ــا توفر كل م ــدر غالبا م ــة املص مفتوح
والتحديثات مجانا.

ــي الربامج  ــد يقوم بائع ــة الرتقية، ق أما يف حال
ــت مجانية يف  بطلب أموال مقابل الرتقية أي ليس
أغلب األحوال، ولكن يف الوقت الحارض فإن معظم 
التطبيقات وأنظمة التشغيل املدفوعة بما يف ذلك 
الويندوز وماك لديها ترقية مجانية، والوقت الالزم 
لتثبيت التحديث هو أقل تماما من الرتقية، وتثبيت 
ــة البيانات  ــا كمي ــدا ومملة كم ــرث تعقي ــة أك الرتقي
ــرية جدا،  ــخ كب ــتبدال أو نس ــي تحتاج إىل اس الت
ــاعات لرفع مستوى  ــتغرق األمر بضع س وقد يس
النظام ، واليشء اآلخر الذي يحدد تحديث وترقية 
ــدار، وتؤدي الرتقية التي  وبرصف النظر هو اإلص
ــري يف رقم  ــا إىل تغيري كب ــا لربنامج م ــم إصداره يت
ــال ، Android 6.0 إىل  ــبيل املث اإلصدار، وعىل س
Android 7.0 ، أو ويندوز Windows 8 إىل ويندوز 

. Windows 10

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

فيسبوك تفتتح أول مركز بيانات يف آسيا

تيليغرام تعدل يف الخصوصية للتعاون مع تحقيقات اإلرهاب

أعلنت رشكة فيسبوك أنها تخطط الفتتاح أول مركز بيانات لها يف آسيا، وقالت 
إنها تسعى إلنشاء مبنى من 11 طابقا يف سنغافورة سيساعد خدماتها عىل العمل 

بشكل أرسع وأكرث فاعلية.
وأكدت الرشكة أن تطوير املبنى سيكلف نحو مليار دوالر، وأنه سيعمل بالكامل 
بالطاقة املتجددة، وسيستخدم تقنية تربيد جديدة تقلص استهالك املاء والطاقة.

وأضافت أن املرشوع سيوفر مئات الوظائف ويمثل "جزءا من حضورنا املتنامي 
يف سنغافورة وعرب آسيا".

ــتخدم شهري لفيسبوك  ــيا املحيط الهادي 894 مليون مس وتضم منطقة آس
يمثلون 40 % من إجمايل قاعدة مستخدمي موقع التواصل االجتماعي، ويجعل 

هذا املنطقة ذات أكرب قاعدة مستخدمني.
ومع ذلك فإنه عندما يتعلق األمر بجني املال فإن املنطقة ترتاجع بهذا الشأن، 
حيث حققت منطقة آسيا املحيط الهادي مبيعات بلغت 2.3 مليار دوالر يف الربع 
ــرادات وأقل من نصف  ــن إجمايل اإلي ــا يمثل 18 % فقط م ــري للرشكة، وهو م األخ
العائدات املحققة يف الواليات املتحدة خالل الفرتة ذاتها، ويعد تقديم خدمات أكرث 

فاعلية خطوة واحدة للمساعدة يف سد هذه الفجوة من اإليرادات.
وفيسبوك ليست الرشكة العاملية الوحيدة التي استثمرت حديثا يف إنشاء مراكز 
بيانات يف آسيا، فقد كشفت غوغل مؤخرا أنها تخطط لتطوير مركز بيانات ثالثا يف 

سنغافورة، كما أنها تملك أيضا مراكز بيانات آلسيا تقع يف تايوان.

 Telegram ــرام ــل الفوري تيليغ ــورة لخدمة الرتاس ــت الرشكة املط قام
بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للتأكيد عىل تعاونها مع املحققني 
يف القضايا املتعلقة بالتطرف واإلرهاب فيما عدا روسيا، وذلك عرب تضمينها 
جملة تنص عىل أنها قد تقوم بتسليم عنوان بروتوكول اإلنرتنت IP الخاص 
ــري إىل أن هؤالء  ــر محكمة يش ــال تلقيها ألم ــتخدم ورقم هاتفه يف ح باملس
ــة أن هذا لم يحدث  ــتبه يف أنهم إرهابيون، وأضافت الرشك ــخاص مش األش
ــوف يتم الكشف عنه يف تقرير الشفافية  حتى اآلن، وأنه إذا حدث ذلك، فس

نصف السنوي.
وتعتقد رشكة تيليغرام أنها تمتثل اآلن ملبادئ االتحاد األوروبي املتعلقة 
 ،Pavel Durov وأشار بافل دوروف ،GDPR بالالئحة العامة لحماية البيانات
ــارك والرئيس التنفيذي لرشكة تليغرام إىل أن هذا التعديل  ــس املش املؤس
سوف يجعل الخدمة أقل مالءمة لإلرهابيني الذين قد يسعون إىل استخدامها 
من أجل نرش الدعاية أو تجنيد األشخاص، وذكر أن هذا التغيري قد تم إجراؤه 
لاللتزام بقوانني الخصوصية الجديدة لالتحاد األوروبي، وأكد للمستخدمني 

الروس أن الرشكة سوف تستمر يف حجب بياناتهم عن الوكاالت األمنية.

سم النحل يعالج األكزيماسم النحل يعالج األكزيما
كشفت دراسة طبية كورية حديثة أن سم 
النحل قد يكون عالجا فعاال ملرض التهاب 

الجلد التأتبي.
كلية  يف  باحثون  الدراسة  وأجرى 
الطب بالجامعة الكاثوليكية يف جمهورية 
كوريا الجنوبية، ونرشت نتائجها املجلة 

الربيطانية للصيدلة.
أنواع  أكرث  هو  التأتبي  الجلد  والتهاب 
بني  شيوعا  واألكرث  شيوعا،  األكزيما 
األطفال، وعادة ما يظهر قبل بلوغهم عامهم 
األول، لكنه أيضا قد يظهر ألول مرة لدى 

البالغني.
حتى  واضح  بشكل  معروفا  وليس 
اللحظة السبب وراء التهاب الجلد التأتبي، 
لكن يرجح وجود أكرث من عامل واحد، ويبدو 
أن لهذا االلتهاب عالقة بالحساسية، ألنه 
الذين لديهم  غالبا ما يصيب األشخاص 

حساسية.

الفرئان  عىل  الدراسة  الفريق  وأجرى 
خاليا  إىل  باإلضافة  باألكزيما،  املصابة 

جلدية مأخوذة من البرش.
الرئييس  املكون  أن  الباحثون  ووجد 
"ميليتني"  يسمى  الذي  النحل  سم  يف 
الجلد  اللتهاب  فعال  عالج   (melittin)
الناتج عن األكزيما، دون أن يسبب آثارا 

جانبية عىل الجسم.
وكشفت الدراسة أن سم النحل يقمع 
االلتهاب من خالل آليات مختلفة عن تلك 
التي تستخدمها الخاليا املناعية يف جسم 

اإلنسان ملكافحة الجزيئات االلتهابية.
وقال الفريق إن دراسته أثبتت أن لسم 
بتنظيم  مرتبطا  مناعيا  نشاطا  النحل 
تمايز الخاليا التائية املساعدة يف الجهاز 
األمراض  تخفيف  إىل  أدى  مما  املناعي، 
التهاب  يسببها  التي  االلتهابية  الجلدية 

الجلد التأتبي.

الزيتون.. مذاق طيب وفوائد صحية الزيتون.. مذاق طيب وفوائد صحية 
الزيتون  زيت  جودة  مدى  الجميع  يعرف 
أن  تعلم  هل  ولكن  اإلنسان،  لصحة  وفوائده 
الزيتون يف حد ذاته له فوائد صحية أكرث بكثري 
من مجرد أنه ذو مذاق طيب يف السلطة أو البيتزا؟
ومع أن حصاد الزيتون يجري يف سبتمرب، إال 
أنه يكون متاحا طوال العام. ولكن ال يمكن أكل 
بالغ  الزيتون من الشجرة مبارشة، ألنه يكون 
من  للحد  للمعالجة  يحتاج  فإنه  ولذا  املرارة. 
مرارته، بحسب موقع "Care2" الذي أورد قائمة 

طويلة من الفوائد الصحية للزيتون.
1 - تخفيف االلتهاب: يمكن أن يكون االلتهاب 
عامًال مسبًبا يف العديد من األمراض الرئيسية. 
الجسم  يف  األكسدة  مضادات  زيادة  فإن  ولذا 
يمكن أن تساعد يف تخفيف االلتهاب. وتنصح 
رفع  كيفية  لبحث  أجريت  التي  الدراسات، 
مستوى gluthathione، وهو مضاد أكسدة قوي 
وفعال، برضورة تناول الزيتون، ألنه غني بتلك 

املادة املضادة لألكسدة.
glucoside 2 - مضاد للبكترييا: يحتوي الـ

 ،oleuropeinاملر يف الزيتون األخرض عىل مادة الـ
التي تعمل ضد العدوى البكتريية يف الجسم، 

داخلًيا وخارجًيا.
أن اإلصابة  الوقاية من الرسطان: تبني   -  3
بالرسطان أقل يف األقطار، التي تتناول النظام 
الغذائي املتبع يف دول البحر األبيض املتوسط، 
والتي تشتمل الزيتون وزيت الزيتون، حيث تبني 

أن زيت الزيتون له تأثريات مضادة لألورام.
أظهرت  الثدي:  رسطان  من  الحماية   -  4
الدراسات أن قرش الزيتون يحتوي عىل خصائص 
ملنع نمو رسطان الثدي، حيث تم اكتشاف أن 
الدهنية  األحماض  من  وهو   ،Oleicالـ حمض 
الرئيسية األحادية غري املشبعة، يتوافر يف قرش 
الزيتون وزيت الزيتون، وهذا الحمض يوقف نمو 

الخاليا الرسطانية يف الثدي.
الـ يساعد  القولون:  رسطان  منع   -  5

كعنرص  الزيتون،  مكونات  أحد   ،Erythrodiol
مهم يف وقف نمو الخاليا الرسطانية يف القولون.

تمتاز  املوسمية:  الحساسية  من  يقلل   -  6
الزيتون بخصائص مضادة لاللتهاب ويمكن أن 
تقلل من الحساسية املوسمية. وأثبتت الدراسات 
مضاد  قوي  مكون  وهو   ،hydroxytyrosol أن 
يمكن  الزيتون،  زيت  مستخلص  يف  لاللتهاب 
أن يكون فعاال يف تقليل اإلصابة بالحساسية 

املوسمية.
7 - يقلل خطر السكتة الدماغية: يف دراسة 
أجريت عىل 7625 شخًصا ترتاوح أعمارهم بني 65 
عاًما وأكرث، من 3 مدن فرنسية، تبني أنه لم يسبق 
إصابتهم بأي سكتات دماغية. وبمراجعة النظام 
الغذائي لهؤالء األشخاص، تبني أن استخدام 
زيت الزيتون بانتظام ألغراض الطهي وتوابل 
السلطة، أو الخبز يقلل خطر السكتة الدماغية 

بنسبة 41 %.
يمتلئ الزيتون باملغذيات النباتية املضادة 

لألكسدة واملضادة لاللتهابات، فضال عن عدد 
من الفالفونويدات واملغذيات النباتية. ويعترب 
الزيتون مصدًرا جيًدا للنحاس والحديد واأللياف 

.E الغذائية وفيتامني
كيفية اختيار الزيتون الجيد:

• اخرت الزيتون العضوي أو األقرب إىل الزراعة 
العضوية.

• تجنب رشاء الزيتون املعلب من مصادر غري 
موثوقة لتجنب رشاء منتج تم رشه باملبيدات 
الحرشية ومر بعمليات تصنيع تقيض عىل فوائده 

الصحية.
• عند رشاء زيتون معبأ بالزجاجات، ابحث 
عن اسم املواد العضوية، التي تم معالجته بها 
تمت  التي  املنتجات  لتجنب  طبيعي،  بشكل 

معالجتها باستخدام التنظيف بالغيل.
يف  الصناديق  من  الطازج  الزيتون  اشرت   •

األسواق.

إل ي
هاز بعد مرور عامني 
ــىل مبيعات  ــني ع ب
ــزة الحواســيب  ه

ني

تبية واملحمولة.

ــل تطبيقات تعلم  ــق HiNative من أفض يعترب تطبي
ــن 110 لغة،  ــث يضم أكرث م ــات العالم، حي ــات وثقاف لغ
ويقدم لك أسلوب التعلم التفاعيل من خالل طرح أسئلة 
للمتحدثني األصليني من جميع أنحاء العالم عرب هاتفك 
الذكي، يضم التطبيق أكرث من مليوني مستخدم يف جميع 

أنحاء العالم.
من السهل تقديم األسئلة بفضل تنسيقات األسئلة 

ــبًقا، كما يسهل عليك اإلجابة عنها أيًضا!  املحددة مس
ويمكن طرح األسئلة بكلمات بسيطة حيث يتم ترجمتها 

أيًضا تلقائًيا إىل لغة املتحدثني األصليني اآلخرين.
ــاليب  ــد التطبيق عىل العديد من الطرق واألس يعتم
التفاعلية املختلفة التي تساعد املستخدمني عىل تعلم 
لغات جديدة وإتقانها جيًدا، إذ يوفر تعليم بعض اللغات 
ــن خالل الصور، كما يوفر  كاللغة الصينية أو الكورية م

ــمح  ــات والجمل، ليس ــة، ونطق الكلم ــة الرتجم إمكاني
ــتخدم معرفة النطق الصحيح ومخارج الحروف  للمس
ــئلة  للكلمات املختلفة، باإلضافة إىل تقديم بعض األس
ــفر  والكلمات والجمل التي قد يحتاجها الفرد عند الس

إىل دولة أجنبية.
ــتور أو  ــل التطبيق من متجري آب س ــك تحمي يمكن

جوجل بالي.

مستكشف أندرويد
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