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أكاديمية خان (باإلنجليزية: Khanacademy) هي مؤسسة تربوية غري هادفة 
للربح تم إنشاؤها يف عام 2006، من قبل سلمان خان. هدفها املعلن هو "توفري تعليم 
ــىل اإلنرتنت أكرث من 4000  ــد ويف أي مكان"، ويوفر موقعها ع عايل الجودة ألي أح
ــع يوتيوب لتدريس الرياضيات،  محارضة صغرية عرب فيديوهات مخزنة عىل موق

والتاريخ، والتمويل، والفيزياء والكيمياء وعلم األحياء وعلم الفلك واالقتصاد.
ــا الرياضيات  ــه نادي ــس ابنة عم ــلمان خان تدري ــام 2004، بدأ س ــر ع يف أواخ
ــم عىل ياهو! عندما ازداد عدد األقارب واألصدقاء  ــتخدام مفكرة دودل للرس باس
الذين طلبوا املساعدة نفسها، قرر وضع فيديوهات أخرى عندها تكون أكرث عملية 
لتوزيع الدروس عىل موقع يوتيوب لنرش االفادة وعدم إضاعة الوقت. يف عام 2009، 
ــهادات التقدير التي انهالت عليه  ــعبية العارمة التي حصل عليها وش دفعته الش
ــال التمويل واالقتصاد، والتفرغ للعمل  من التالميذ والطالب إىل ترك عمله يف مج
ــيع األكاديمية بدوام كامل. قال بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت حول  عىل توس
مرشوع خان: "يمكنني أن أقول إننا قد أزدنا حوايل 160 نقاط ذكاء من فئة صناديق 
التحوط إىل تدريس العديد من الناس. لقد كان يوما جيدا عندما سمحت له زوجته 
ــمرب 2009، كانت تتلقى فيديوهات خان  ــتقالته من وظيفته." اعتبارا من ديس باس
أكرث من 35,000 مشاهد يف اليوم الواحد لتحصيل العلم يف الفروع املختلفة بأسلوب 

رشح بسيط وواضح، يؤهل الطالب إىل أعىل مراتب املعرفة.

أكاديمية خان
https://ar.khanacademy.org

ــمح  ــابق أدوات تس ــت س ــل يف وق ــل وجوج ــي آب ــن رشكت ــت كل م قدم
ــغيل آي أو إس iOS أو أندرويد Android بمراقبة  ــتخدمي نظام التش ملس
ــاء عليه  ــل منه، وبن ــف الذكية والتقلي ــىل الهوات ــذي يقضونه ع ــت ال الوق
ــاعد  ــمى Time on Facebook لتس ــبوك بطرح ميزة جديدة ُتس قام فيس
ــذي يقضونه ضمن  ــت الطويل ال ــاه إىل الوق ــتخدمي املنصة يف االنتب مس

الشبكة اإلجتماعية.
تم طرح األداة الجديدة لكل من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، ولكن 
ــتجدها عىل فيسبوك تحمل اسم  ــمها عىل كل منصة، حيث س يختلف اس
ــتاجرام  ــبوك Your Time on Facebook، بينما عىل إنس وقتك عىل فيس

.Your Activity ُيشار إليها باسم نشاطك
كيف يمكنك التحقق من الوقت الذي تقضيه عرب حسابك عىل فيسبوك :
* انتقل إىل تطبيق فيسبوك، واضغط عىل رمز القائمة املكون من 3 أسطر.

.Settings & Privacy اضغط عىل خيار اإلعدادات والخصوصية *
.Settings اضغط عىل اإلعدادات *

 Your Time on Facebook ــبوك ــىل فيس ــك ع ــار وقت ــث عن خي * ابح
واضغط عليه.

ــتخدام  ــت الذي قضيته يف اس ــط الوق ــيعرض لك هذا الخيار متوس س
ــبوع املايض، وإذا كنت تريد االطالع عىل االستخدام  ــبوك خالل األس فيس

ليوم معني من األسبوع السابق، فاضغط عىل رشيط "هذا اليوم".
كيف يمكنك تعيني تذكري يومي لتنبيهك عندما تستغرق وقت 

معني عىل فيسبوك:
ــبوك Your Time on Facebook كما  o انتقل إىل خيار وقتك عىل فيس

يف الخطوات السابقة.
.Set Daily Reminder اضغط عىل ضبط تذكري يومي o

o قم بضبط الوقت الذي يناسبك.
.Set Reminder اضغط عىل تعيني تذكري o

بعد تعيني التذكري سيتم تنبيهك بإنك قد تجاوزت مقدار الوقت املحدد 
الستخدامك لفيسبوك أو إنستغرام خالل اليوم.

كيف يمكنك تجاهل اإلشعارات لوقت معني:
يمكنك أيضاً ضبط اإلشعارات لتقليل إشعارات فيسبوك لفرتة من الوقت 

عندما تحتاج إىل الرتكيز.
ــبوك Your Time on Facebook من  ــار وقتك عىل فيس * انتقل إىل خي

خالل اإلعدادات.
.Notification Settings اضغط عىل إعدادات اإلشعارات *

 Mute ــعارات ــل املوجود بجوار خيار تجاهل اإلش * مرر مفتاح التبدي
.Push Notifications

* حدد الوقت الذي تريد تعطيل اإلشعارات خالله.
وبذلك يمكنك تجاهل اإلشعارات من فيسبوك وإنستاجرام للوقت الذي 

حددته حتى تتمكن من الرتكيز بشكل أكرب عىل أداء مهامك اليومية.

؟كيــفكيــف How؟
 TIME ON FACEBOOK كيف ُتفّعل مزية

ملراقبة وتقليل وقتك الذي تقضيه على فيسبوك؟

٦٦ استخدامات للهواتف الذكية القديمة استخدامات للهواتف الذكية القديمة
ــاءة الهواتف  ــض كف ــت تنخف ــرور الوق ــع م م
ــة  ــل دق ــات وتق ــة البطاري ــور طاق ــة وتتده الذكي
وضوح الشاشة، وهنا يضطر املستخدم إىل رشاء 
هاتف ذكي آخر أكرث تطورا، ولكن هذا ال يعني أنه 
يجب التخلص من الجهاز القديم ضمن النفايات 
ــتفادة من الهواتف  اإللكرتونية، لذلك يمكن االس

القديمة يف أمور عديدة نرسد هنا ستة:
(WLAN) وصول للشبكة الالسلكية

إذا رغــب املســتخدم يف اســتعمال أجهــزة 
ــي أو  ــوب اللوح ــول أو الحاس ــوب املحم الحاس
ــاء  ــت أثن ــول إىل اإلنرتن ــي يف الوص ــف الذك الهات
ــف الذكي القديم  ــتعمال الهات التنقل، فيمكنه اس
ــلكية،  ــبكة "دبليو الن" الالس ــول لش كنقطة وص
 (SIM) ــاالت ــرتط لذلك توافر رشيحة اتص ويش

مع خيار البيانات.
ــان اإلنرتنت كريس  ــري بمعهد أم وأوضح الخب
فويتسيكوفسكي أن أهمية هذه الوظيفة تظهر عند 
السفر نظرا ألن التعرفة املحلية املدفوعة مسبقا 
التصال البيانات غالبا ما تكون أرخص من باقات 
البيانات الخاصة. ويف حال تدهور كفاءة البطارية 
يمكن استعمال البطاريات اإلضافية أو ما يعرف 

باسم "باور بانك".
مشغل موسيقى

ــيقى من األغراض  ــغيل املوس يعترب خيار تش
ــة، ولكن  ــف القديم ــتعمال الهوات ــية الس الرئيس

يتعني عىل املستخدم التحقق من كفاءة البطارية 
ــتماع  ــتعمال هذه األجهزة لالس أوال من أجل اس
ــيقى أثناء التنقل، ويف هذه الحالة يمكن  إىل املوس
استبدال البطارية القديمة أو االعتماد عىل "باور 

بانك".
ويتمتع أصحاب أجهزة أندرويد بميزة نسبية 
ــعة  مقارنة بهواتف آيفون، حيث يمكنهم زيادة س
ــم الجوالة عن طريق  ــرة الداخلية ألجهزته الذاك
ــرو إس دي"  ــة "مايك ــرة الخارجي ــات الذاك بطاق
ــف الذكي  ــن توصيل الهات ــة إىل أنه يمك باإلضاف
ــن طريق الكابل من  ــم باألجهزة الصوتية ع القدي

أجل تشغيل سماعة قديمة مع الهاتف الذكي.
سجل رحالت إلكرتوني

ــجل رحالت  ــاء س ــون عملية إنش ــادة ما تك ع
ــن األحيان،  ــدة ومزعجة يف كثري م إلكرتوني معق
ــف الذكية  ــات الهوات ــتعمال تطبيق ــع اس ولكن م
مثل "تريب تراكر برو" ألجهزة أندرويد أو سجل 
الرحالت ألجهزة آبل املزودة بنظام "آي أو إس" 
ــد األدنى، وتقوم هذه  يتم خفض املجهود إىل الح
ــافات والكيلومرتات  ــجيل املس ــات بتس التطبيق

املقطوعة والوقت تلقائيا.
ــجل الرحالت اإللكرتوني يشرتط  وإلنشاء س
أن يدعم الهاتف الذكي تقنية نظام تحديد املواقع 
ــكل  ــي تعمل بش ــي أس) الت ــي ب ــة (ج الجغرافي
ــبكة االتصاالت الهاتفية الجوالة،  مستقل عن ش

باإلضافة إىل رضورة توافر مصدر لإلمداد بالطاقة 
ــة  ــحن لوالع ــس ش ــق قاب ــن طري ــة ع الكهربائي

السجائر بسيارات الركوب.
كامريا مراقبة

ــق تطبيقات مثل  ــن طري ــتخدم ع يمكن للمس
ــف القديمة  ــل الهوات ــو" تحوي ــرد" أو "كامي "ألف
املزودة بنظام أندرويد أو آبل "آي أو أس" إىل كامريا 
ــدودة. ولكي تقوم  ــن بعد يف دقائق مع للمراقبة ع
الكامريا بعملية التسجيل بصورة جيدة فإنه يتعني 
عىل املستخدم نصب الهاتف الذكي يف موقع جيد 

مع إمداده بالتيار الكهربائي بصورة مستمرة.
وينصح يواخيم بيل الخبري من بوابة االتصاالت 
"كونكت.دي" األملانية املستخدم -الذي يرغب يف 
ع يف  استعمال الهاتف الذكي القديم ملراقبة الُرضَّ
ــرضورة التحقق  ــيئة- ب ظل ظروف اإلضاءة الس
من اإلعدادات املختلفة أوال نظرا ألن التطبيقات 
ــيئة، ولكي يتمكن  ــا يف اإلضاءة الس ال تعمل غالب
ــريا املراقبة  ــور كام ــاهدة ص ــن مش ــتخدم م املس
ــت التطبيق ذاته عىل هاتف ذكي أو  فالبد من تثبي

حاسوب لوحي ثان.
ريموت كنرتول

ــرية  ــرتول الكث ــوت كن ــات الريم ــح تطبيق تتي
ــف الذكي  ــتعمال الهات ــة اس ــتخدم إمكاني للمس
ــغل  ــوت كنرتول للتلفاز ومش ــم كجهاز ريم القدي
ــة. ولكي  ــزة املنزلي ــا من األجه ــوراي وغريه البل

تعمل هذه التطبيقات يجب أن يكون الهاتف الذكي 
مزودا بوحدة لألشعة تحت الحمراء، مثل هواتف 
ــيس أس4 وأس5 وأس6، وكذلك  ــونغ غالك سامس
هاتف نوت 3، باإلضافة إىل الكثري من طرز هواتف 

أتش تي يس وأل جي.
وحتى يف حالة عدم توفر وحدة األشعة تحت 
ــذه األجهزة  ــم يف ه ــه يمكن التحك ــراء، فإن الحم
ــلكية  ــبكة الالس ــهولة عندما تكون ضمن الش بس
ذاتها. ويمكن البحث عن التطبيقات املالئمة عىل 
ــم  متجر تطبيقات آبل أو غوغل بالي بإدخال اس

الرشكة أو اسم طراز الهاتف.
كامريا تحت املاء

ــاء  ــور أثن ــاط ص ــتخدم يف التق ــب املس إذا رغ

العطالت واإلجازات الصيفية، وال يرغب يف رشاء 
ــتعمال كامريا  ــة التكلفة، فيمكنه اس كامريا باهظ
ــالف حماية  ــع رشاء غ ــي القديم م ــف الذك الهات
ــفاف، وبالتايل  ــتيك الش ــاء من البالس مضاد للم
ــاط صور رائعة من مناظري غري معتادة  يمكنه التق
ــليمة يف  ــىل اإلعدادات الس ــالل التدريب ع من خ

تطبيق الصور.
ــالف الحماية أمام  ــع األمر، ال يصمد غ ويف واق
ــه يحمي الهاتف  ــوص الحقيقية، ولكن دورات الغ
ــرض الهاتف  ــرض للبلل، وإذا تع ــن التع الذكي م
ــارة لن  ــقوط يف املاء فإن الخس الذكي القديم للس
تكون كبرية مثل الهاتف الذكي الجديد إذا لم يكن 

األخري مضادا للماء.

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

يوتيوب تطلق قسمًا خاصًا لعشاق األلعاب

تويرت يفشي أسرارك منذ عام

ــوب غيمنغ" خالل مارس  ــتوقف تطبيق "يوتي أعلنت يوتيوب أنها س
ــتخصص نطاقا لجميع مقاطع الفيديو املتعلقة  2019، لكنها يف املقابل س

.(Let's Plays) "باأللعاب وخدمات البث ومقاطع "هيا نلعب
وأوضحت الرشكة التابعة لغوغل أن مقاطع الفيديو -التي تم تجميعها 
youtube. :ــع ــغ"- متوفرة اآلن عرب موق ــابقا يف تطبيق "يوتيوب غيمن س
com/gaming الذي يتيح للمستخدمني مشاهدة جميع مقاطع الفيديو 

املتعلقة باأللعاب.
ــب التفضيالت الشخصية واأللعاب  ويتم تجميع مقاطع الفيديو حس

املفضلة وصفحات يوتيوب التي تم االشرتاك فيها.
ــب اللعبة، حيث  ــم األلعاب بتجميع مقاطع الفيديو حس كما يقوم قس
ــاق لعبة "فورتنايت" مثال مشاهدة جميع املحتويات الخاصة  يمكن لعش

باللعبة املفضلة لديهم يف مكان واحد.
ــتتوفر يف الواليات  ــة "يوتيوب غيمنغ" س ــب اإلعالن فإن خدم وبحس

املتحدة يف البداية، عىل أن يتم إطالقها بالبلدان األخرى يف وقت الحق.

ــة التطبيقات يعود  ــأ يف واجهة برمج ــافها خط أعلنت تويرت مؤخرا عن اكتش
ملنتصف العام املايض، ويسمح بمشاركة الرسائل والتغريدات الخاصة مع جهات 

أخرى خارجية.
ــوز املصدرية التي من  ــة من الرم ــة التطبيقات "API" مجموع ــة برمج وواجه
خاللها يتم مشاركة املعلومات مع املطورين بالرشكات الخارجية كرشكات الطريان 
أو وكالء دعم العمالء، دون الحاجة للسماح لهم بالولوج لقاعدة البيانات الرئيسية.
ــتخدمني، وتؤكد أن  ــن %1 من املس ــأ أثر عىل أقل م ــرت عىل أن الخط وترص توي
ــلة معقدة من الظروف التقنية يجب أن تتوفر لتسبب هذا الخطأ. ورشحت  سلس

تويرت يف مدونتها هذه الظروف.
وأوضحت الرشكة أنه لوصول رسالة ألحد الجهات الخارجية، يستلزم أن يكون 
بعض رموز عنوان "آي بي" والنطاق مشرتكة مع رموز ونطاقات الجهات الخارجية، 
وهو أمر نادر الحدوث، وحتى لو حصل ذلك فإن االحتمالية كبرية أال يستمر هذا 

السيناريو أكرث من أسبوع حيث يتم أوتوماتيكيا تغيري النطاقات.
ــن الرشكات  ــع املطورين م ــدي م ــكل ج ــرت أن فريقها يعمل بش ــت توي وأضاف
ــة التطبيقات لتقييم  ــم إمكانية الوصول إىل واجهة برمج الخارجية والذين لديه
اآلثار التي يمكن أن يكون قد سببها هذا الخطأ، وتأكد أنه حتى اآلن لم يتم اكتشاف 
الخطأ يف أغلب الحسابات التي تمت مراجعتها وأنها ستواصل التحقيقات لضمان 

أمن وخصوصية عمالئها.
ــد ال تكون يف صالح الطائر األزرق  ــيطا، فإن تداعياته ق ومع أن الخطأ يبدو بس
ــل مؤخرا بغياب  ــه ورفقائه من منصات التواص ــا بعد اتهامات مبارشة ل خصوص
الشفافية يف تعامالتهم، مما أدى الستغالل هذه املنصات من قبل جهات خارجية 

للتأثري باالنتخابات األمريكية.

ملاذا نستمتع بالكسل؟ملاذا نستمتع بالكسل؟

كم مرة حاولت مقاومة الكسل والجلوس 
عىل األريكة والذهاب ملمارسة الرياضة بدًال 
من ذلك؟ ربما ينتهى األمر باختيار الراحة. 
إنها معركة بالرأس بني املخ ورغبة الفرد، 
تفوز فيها األريكة يف الغالب. باحثون توصلوا 

إىل التفسري العلمي، فما هو؟
األريكة  عىل  الجلوس  مقاومة  فعند 
املخ  يحتاج  الرياضة،  ممارسة  ومحاولة 
للمزيد من الطاقة. فالعقل يف تلك الحالة 
يبارز الهوى يف معركة االختيار بني ممارسة 

الرياضة أو الجلوس عىل األريكة.
الحركة  كرثة  أن  املعروف  من  أنه  ورغم 
للجسم  املفيدة  املمارسات  من  والرياضة 
إىل  تجذبه  اإلنسان  رغبة  فإن  وللصحة، 

األريكة حيث الراحة واالسرتخاء. 
بوريس  إرشاف  تحت  باحثون،  وتتبع 
ومستشفاها  جنيف  جامعة  من  شيفال 
الجامعي، هذه الظاهرة بالتعاون مع زمالء 
بيان  حسب  وذلك  وكندا،  بلجيكا  يف  لهم 

من  الباحثون  لجامعة جنيف. وقد حاول 
للدماغ  الكهربائي  الرسم  فحص  خــالل 
لدى 29 متطوعا، معرفة مناطق املخ التي 
تشارك يف االختيار بني النشاط الجسماني 

والسكون. 
ووفق نتائج الدراسة التي نرشت بمجلة 
نصف  نحو  كان  سايكولوجي"،  "نويرو 
املتطوعني يقومون بأنشطة جسمانية بشكل 
منتظم، يف حني لم يكن النصف اآلخر يفعل 

ذلك ولكنه كان ينوي أن يصبح أكرث نشاطا.
وبينت فحوص الرسم الكهربائي للدماغ 
عىل  كان  حركة  أو  نشاط  تنفيذ  عند  أنه 
املشاركني قمع هواهم الشخيص ومعالجة 
الرصاع املوجود بداخلهم، واحتاج الدماغ 
مزيدا من املوارد للقيام بذلك، كما أكد شيفال.

ويعتزم شيفال اآلن بحث خلفيات تفضيل 
اإلنسان عدم الحركة، أي معرفة ما إذا كانت 
إمكانية اللجوء لخيار الكسل هي التي تنشط 

منطقة املخ املسؤولة عن املكافآت.

ملاذا يرفض األطفال الطعام الصحي؟ملاذا يرفض األطفال الطعام الصحي؟

ويثينغز تطرح ساعة ذكية هجينة
أعلنت "ويثينغز" الفرنسية عن طرح ساعة ذكية 
جديدة تختلف عن الساعات الذكية األخرى املنترشة 
ــاعة  ــة" أي أنها عبارة عن س ــوق بأنها "هجين يف الس

تناظرية مع الكثري من وظائف الساعات الذكية.
وأطلقت الرشكة عىل منتجها الجديد اسم "ستيل 
ــع الهواتف الذكية  ــي متوافقة م ــبورت" وه أتش آر س
ــل  ــل آي أو أس وغوغ ــغيل آب ــي تش ــة بنظام العامل

أندرويد.
وتتعرف الساعة املخصصة للرياضيني عىل الكثري 
ــتخدم مثل امليش  ــا املس ــوم به ــطة التي يق من األنش
والجري والسباحة، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 

خمسني مرتا.
كما أنها تعرض السعرات الحرارية التي يتم حرقها 
ــة إىل إمكانية عرض  ــة، باإلضاف ــافات املقطوع واملس
ــة الرقمية مثل  ــي عىل الشاش ــعارات الهاتف الذك إش

املكاملات والرسائل النصية واإلحصائيات.

ــدورات النوم، بما يف ذلك وظيفة  كما توفر تحليال ل
ــات القلب.  ــع قياس معدل نبض ــتيقاظ الذكية، م االس
ــي أس" للرياضيني  ــي ب ــد ج ــة "كونيكت ــح وظيف وتتي
إمكانية استعمال نظام تحديد املواقع الجغرافية (جي 
بي أس) بالهاتف الذكي لتتبع مسارات امليش والجري 
مما يستلزم تشغيل تقنية البلوتوث مع خدمات املوقع.
وتؤكد الرشكة أن فرتة تشغيل البطارية تمتد حتى 
25 يوما، عىل خالف الساعات الذكية الشهرية التي ال 
يتجاوز معدل تشغيل بطارياتها يوما يف العادة وربما 

يمتد ألكرث من ذلك بقليل.
ــم  ــاعة الهجينة بوزن 49 غراما يف جس وتأتي الس
ــمك 13  من الفوالذ املقاوم للصدأ بُقطر 39.5 ملم، وس
ــاور (أربطة  ــة متنوعة من األس ــر بها باق ملم، وتتواف
ــواء من الجلد باللون البني أو األسود، أو  املعصم) س
ــود. ويبدأ سعرها  ــيليكون باللون األحمر أو األس الس

من نحو 200 يورو.

جديد X جديد

رسميا.. أول هاتف لسامسونغ بثالث كامريات
ــا الجديد جالكيس  ــميا عن هاتفه ــونغ رس أعلنت سامس
ــح أول هاتف للرشكة الكورية الجنوبية بثالث  أي7 الذي أصب
ــد فقط من ترسيب  ــة، ويأتي ذلك بعد يوم واح كامريات خلفي

صور لهذا الهاتف.
ــة، فإن  ــؤون التقني ــابل" املعني بش ــب موقع "مش وبحس
أفضل ما يوصف به هاتف سامسونغ الجديد هو أنه من الفئة 

املتوسطة املوجه لهواة التصوير الفوتوغرايف.
ــة سوبر أموليد بقياس ست بوصات  ويأتي الهاتف بشاش
ــال، ومعالج ثماني النوى، لم يعلن عن  بدقة 2220×1080 بكس
ــرة وصول  ــوق، كما يأتي بذاك ــب الس ــيختلف حس نوعه وس
ــعة  ــتة غيغابايتات، وس ــم أربعة أو س ــوائي (رام) بحج عش
ــا، وبطارية بقوة  ــم 64 أو 128 غيغابايت ــن داخلية بحج تخزي

3300 مييل أمبري، ونظام التشغيل أندرويد 8.0.
أما كامريات الهاتف فهي قصة أخرى؛ فعىل الجهة الخلفية 
توجد كامريا بدقة 24 ميغابكسال بفتحة عدسة f1.7، تصاحبها 

كامريتان: واحدة بدقة ثماني ميغابكسالت ذات فتحة واسعة 
f2.7 وزاوية تصوير تبلغ 120 درجة، وكامريا ثالثة بدقة خمس 
ميغابكسالت ذات مستشعر عمق بفتحة عدسة f2.2 من أجل 
ــد كامريا  ــة األمامية فتوج ــخصية. أما عىل الجه ــور الش الص

.f2.0 وحيدة بدقة 24 ميغابكسال ذات فتحة عدسة

ــتخدمي جالكيس أي7  ــريات ملس ــذه الكام ــتتيح كل ه وس
القيام بعدد من حيل التصوير اللطيفة؛ مثل تعديل قوة تأثري 
ــورة، كما يمكن للهاتف دمج أربع  "البوكيه" أثناء التقاط الص
بكسالت يف واحد للحصول عىل صور أفضل يف ظروف اإلضاءة 
 Scene) ــف املشهد الذكي املنخفضة، إىل جانب وجود مكتش

.(Optimizer
ــود والذهبي  ــوان: األزرق واألس ــف بأربعة أل ــي الهات ويأت
والوردي، وستطرحه الرشكة يف أسواق مختارة يف أوروبا وآسيا 

هذا الخريف، لكنها لم تعلن عن سعره بعد.
ــونغ إىل هذا اإلنجاز، حيث  يذكر أن هواوي سبقت سامس
ــذي جاء بثالث  ــايض هاتفها بي20 برو، ال قدمت يف مارس امل
ــودي، العليا منها  ــكل عام كامريات خلفية تصطف أيضا بش
ــرصي تبلغ  ــدرة تقريب ب ــالت وذات ق ــة ثماني ميغابكس بدق
ثالثة أضعاف، والوسطى األساسية بدقة أربعني ميغابكسال، 

واألخرية أحادية اللون بدقة عرشين ميغابكسال.

تناول هذا  أريد  الخرضاوات"، "ال  "ال أحب 
الطعام".. عبارات يرددها أغلب األطفال معلنني 
رفضهم ألنواع معينة من الطعام الصحي. ربما 
لم تجد األم املدخل الصحيح إلغراء طفلها بتلك 
ربما  حديثة  دانماركية  دراسة  ولكن  األطعمة، 

تقدم الحل.
إذ تعاني معظم األمهات يف فرتات معينة بعمر 
أطفالهن من رفضهم املستمر لألطعمة الصحية 
من  معينة  أنواع  أو  والفاكهة  الخرضاوات  مثل 
الربوتينات. ورغم محاوالت األم لصنع أشهى 
وأطيب املأكوالت وتقديمها بطرق مختلفة، خاصة 
يف أوقات املدرسة، ال يستجيب الطفل ويعود من 

مدرسته بالطعام.
ما كشف عنه بحث جديد ربما يساعد األم يف 
تلك املهمة الشاقة وربما يؤكد صحة مقولة "العني 

تأكل قبل الفم".

علوم  قسم  يف  أجري  الذي  البحث  فحسب 
األغذية بجامعة كوبنهاغن الدانماركية، يفضل 
لجنس  طبقا  مختلفة  بطرق  الطعام  ترتيب 

األطفال وأعمارهم.
ويف حوار معه بموقع ساينس دييل األمريكي، 
قال الربوفيسور أنيماري أولسن من قسم علوم 
األغذية "سمعت روايات متفرقة من اآلباء يقولون 
إن أطفالهم يفضلون تناول الطعام املقدم بطريقة 
الدراسة  أن  "أعتقد  وأضاف  محدد"،  وترتيب 
الجديدة لن تساعد اآلباء فقط، وإنما ستساهم 
يف  املقدمة  الوجبات  برامج  تحسني  يف  أيضا 

املدارس".
وطبقا ملا ورد يف املوقع املختص يف األخبار 
العلمية واألبحاث، يمكن أن نجعل األطفال يأكلون 
املزيد من الفواكه والخرضاوات فقط من خالل 
تقديمها يف أجزاء صغرية وجعلها سهلة التناول، 

والعرض املرئي الجيد لألغذية يحدث فرقا كبريا 
يف شهية األطفال وقابليتهم لتناول الطعام، ويفيد 

األطفال كثريا، يف حني ال يمثل عبئا عىل األم.
ويف الدراسة طلب الباحثون من 100 تلميذ، 
ترتاوح أعمارهم بني 7 و8 سنوات و12 و14 عاماً، 
إعداد قائمة باألولوية لصور ستة أطباق تقدم 
اختيار  األوىل  الطريقة  مختلفة.  طرق  بثالث 
ال  بحيث  منفصلة  املعروضة  الطعام  عنارص 
تلمس بعضها بعضا، أو اختيار مزيج من املكونات 
املختلطة واملكونات املنفصلة التي تخلط معا أو 
اختيار خلط كل الطعام معا طبقا ملا ذكره موقع 

جامعة كوبنهاغن الذي نرش الدراسة أيضا.
وتوصل الباحثون إىل اختالف األذواق حسب 
عمر وجنس األطفال، فقد فضلت أصغر الفتيات 
سنا (من سن 8-7 سنوات) تقديم الطعام منفصال، 
أما األوالد من نفس العمر فلم يكن لديهم أولوية 

وال طريقة مفضلة لشكل الطعام.
أما األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 و 14 
سنة، فقد اختاروا خلط الطعام معا أو عمل مزيج 

من كل نوع عىل حدة، حسب موقع الجامعة.
ولم توضح الدراسة السبب يف رغبة الفتيات 
بالتحديد يف فصل الطعام املقدم لهن، لكن خلص 
الطعام  لتقديم  أفضل طريقة  أن  إىل  الباحثون 
لطفلك هي وضع كل نوع عىل حدة يف الطبق وليس 

مزجها سويا.
ويرجع الباحثون ذلك إىل رغبة الطفل، خاصة 
الفئة العمرية األقل سنا يف رؤية املكونات منفصلة 
بعض  يلجأ  وربما  حدة.  عىل  منها  كل  وتذوق 
األطفال إىل مزجها الحقا، لكن ما يهم هو أن تقدم 

لهم يف بداية األمر منفصلة.

ــار من األفضل أن تبقى  ــتاء والطقس البارد واألمط مع بداية فصل الش
ــتمر عىل أحوال الطقس ودرجات الحرارة املتغرية  دائماً عىل اضطالع مس
ــتطيع سماعك اآلن تقول  وغري املتوقعة قبل مغادرة املنزل أو املكتب، وأس
أنك ال تكرتث بتطبيقات الطقس عىل اإلطالق، ولكن الطقس يف هذا الفصل 
من العام غري متوقع، فمن املمكن أن تغادر املنزل والشمس مرشقة ثم تجدها 
ــن أن يرض هذا املطر  ــديدة الربودة بعدها بوقت قصري، ومن املمك تمطر وش
ــاكل  بالهاتف أو بجهاز الالب توب إذا كنت ذاهباً للعمل، ولتجنب هذه املش

يستحسن تحميل أي تطبيق ملعرفة أحوال الطقس ألجهزة األندرويد.
يصنف تطبيق Weather Channel بأنه من أكرث التطبيقات دقًة يف التنبؤ 
وتحديد حالة الطقس ودرجات الحرارة، وبه واجهة استخدام جذابة وسهلة 
يف التعامل واليشء املميز حقاً يف هذا التطبيق أنه يعطيك إشعارات مستمرة 
عن توقع هطول أمطار قبلها بعدة ساعات لتستطيع الترصف رسيعاً إذا كنت 
خارج املنزل، ويعرض لك تفاصيل شاملة عن حالة الطقس يف كل ساعة مع 

خريطة يوضح عليها حالة الطقس أيضاً يف مناطق متعددة.

مستكشف أندرويد
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