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يعاني الكثري من ُمستخدمي نظام التشغيل أندرويد Android من بطء 
عمل أجهزتهم مع مرور الوقت، وزيادة استهالك باقة اإلنرتنت املُفعلة عىل 
ــري ُمعتادة وغالًبا ما  ــحن البطارية برسعة غ الجهاز، باإلضافة إىل نفاذ ش
يرجع ذلك إىل أن هناك بعض التطبيقات التي تعمل يف الخلفية عىل جهازك؛ 
ــابقة عىل جهازك الذي َيعمل بنظام  لذلك إذا الحظت كل هذه النقاط الس
التشغيل أندرويد، فاتبع الخطوات التالية إليقاف التطبيقات من العمل يف 

الخلفية والتأثري عىل أداء هاتفك:
الخطوة األوىل يف استعادة السيطرة عىل جهاز أندرويد الخاص بك هو 
ــد أدوات املراقبة املدمجة  ــكلة، وُتع ــببة يف املش العثور عىل تطبيقات املُتس
ــات التي تعمل  ــىل التطبيق ــل طريقة للعثور ع ــد هي أفض ــام أندروي يف نظ
ــىل معلومات حول  ــاعدك يف الحصول ع ــتمرار، حيث ُتس يف الخلفية باس
ــتهلك طاقة البطارية وذاكرة الوصول العشوائي أكرث  التطبيقات التي تس

مما ينبغي، ومن هذه األدوات التايل:
ــدادات Settings، ثم  ــة: انتقل إىل اإلع ــتخدام البطاري 1 - تحقق من اس
ــتجد قائمة بكل التطبيقات التي  اضغط عىل خيار البطارية Battery، وس

استنزفت طاقة البطارية منذ آخر شحن كامل.
2 - تحقق من استخدام ذاكرة الوصول العشوائي RAM: إذا كنت تبحث 
عن معلومات أكرث من مجرد استخدام البطارية مثل حجم ذاكرة الوصول 
ــات التي يتم  ــق أو التطبيق ــتخدمها كل تطبي ــي يس ــوائي RAM الت العش
ــتحتاج إىل تفعيل خيارات املطورين،  ــغيلها دائًما، ففي هذه الحالة س تش
كل ماعليك فعله هو فتح اإلعدادات Settings، ثم التمرير إىل األسفل حتى 
.Build Number والعثور عىل About Phone تصل إىل خيار حول الهاتف
ــكل مستمر لعدة مرات قد تصل  ابدأ بالضغط عىل Build Number بش
إىل سبع مرات، ستتلقى إشعاًرا يخربك بأن خيارات املطورين قد تم إلغاء 
ــات!)، ثم اضغط عىل  ــاز كمطور تطبيق ــت اآلن تتعامل مع الجه قفلها (أن
ــور Developer Options املوجودة أعىل خيار حول الهاتف  خيارات املُط
ــارات الجديدة التي  ــتوفر لك مجموعة من الخي About Phone، والتي س
ــاف التطبيقات العاملة يف الخلفية، ولكن كن حذًرا  ــاعدك عىل اكتش سُتس

مع كل خيار ستعمل عليه.
ــمى العمليات  ــاج إىل البحث عنه هو إعداد يس اليشء التايل الذي تحت
ــن الخيار الذي يحمل  ــة العمليات Process Stats ضم Processes أو حال
ــتصل من خالله إىل  ــم خيارات املُطور Developer Options والذي س اس
قائمة بالتطبيقات/العمليات الجارية التي توضح مقدار استخدام ذاكرة 
الوصول العشوائي لكل تطبيق منهم،و سيؤدي الضغط عىل تطبيق معني 

إىل إظهار املزيد من املعلومات الفنية.
ما هي التطبيقات التي ستقوم بإيقاف تشغيلها، وكيف؟

باتباع الخطوات السابقة ستتعرف عىل التطبيقات التي استنزفت طاقة 
ــغيلها يف الخلفية، ولكن السؤال  البطارية، والخطوة التالية هي إيقاف تش
الذي يطرح نفسه ماهو املقياس الذي عىل أساسه ستختار التطبيقات التي 

سُتوقفها وتلك التي ستظل تعمل حتى ال يترضر هاتفك؟
ــرة الوصول  ــتخدم معظم ذاك ــاف التطبيقات التي تس ــد تميل إىل إيق ق
ــق التابع لخدمات جوجل  ــوائي (RAM) الخاصة بك، ولكن التطبي العش
Google Services أو أي تطبيق يبدأ بجوجل ال ينبغي إيقافه يدوًيا، حيث 
ُتعد هذه التطبيقات مهمة للوظائف اليومية لجهازك، ولكن التطبيقات التي 
تحتاج إىل إغالق هي األلعاب أو مشغالت املوسيقى أو تطبيقات الرسائل 
ــل هذه التطبيقات يف  ــل االجتماعي ألنه غالًبا ما تعم أو تطبيقات التواص

الخلفية وتستنزف طاقة البطارية، وبيانات الهاتف.
ــغيل  ــن خاللها إيقاف تش ــي يمكنك م ــرق الت ــض الط هناك بع

التطبيقات يف الخلفية:
الطريقة األوىل واألسهل هي الضغط مطوال مع تمرير التطبيق إىل اليمن 

من قائمة Recent Apps إلغالقه.
ــة يدوًيا من خالل  ــاف عمل التطبيق يف الخلفي الطريقة الثانية هي إيق

اإلعدادات:
Settings انتقل إىل اإلعدادات •

Apps اضغط عىل خيار التطبيقات •
ــات Application manager، وحدد  ــر التطبيق • اضغط عىل خيار مدي

التطبيق الذي تريد إيقاف تشغيله يف الخلفية، واضغط عىل رز إيقاف
الطريقة الثالثة إيقاف عمل التطبيق يف الخلفية يدوًيا من خالل 

خيارات املُطور:
يمكنك إيقاف تشغيل أحد التطبيقات يف الخلفية يدوًيا من خالل قائمة 

.Processes العمليات
Settings انتقل إىل اإلعدادات •

Developer Options اضغط عىل خيارات املُطور •
• اضغط عىل العمليات Processes، وانقر عىل التطبيق الذي تريد إيقافه
• اضغط عىل زر Force Stop إليقافه إجبارياً، وبتكرار هذه الخطوة مع 

عدة تطبيقات أخرى ستوفر الكثري من موارد الهاتف املستهلكة.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تزيد عمر بطارية هاتفك على أندرويد؟

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

فيسبوك يخسر مليون مستخدم يف أوروبا خالل ٣ أشهر

ــبوك مليون مستخدم نشط يومياً وشهرياً يف األشهر  خرس موقع فيس
الثالثة األخرية، بحسب ما كشفت أحدث نتائج الرشكة املالية.

ــهر  ــف عنه الش ــيرباني ُكش ــبكة االجتماعية لهجوم س وتعّرضت الش
ــتخدميها  ــور النقاش حول خصوصية بيانات مس املايض، كما كانت مح
ــف عنها يف مارس  ــاب فضيحة "كامربيدج أناليتيكا" التي تم الكش يف أعق

املايض.
ــة، انخفض عدد األوروبيني  ووفًقا ألحدث األرقام الصادرة عن الرشك
ــن 279 إىل 278 مليوًنا، بينما  ــجلون الدخول إىل املوقع يومًيا م الذين يس
ــتخدمني األوروبيني الشهريني من 376 إىل 375 مليوًنا،  انخفض عدد املس

بحسب "إندبندنت".
ومع ذلك، ال يزال عدد املستخدمني العاملي اإلجمايل يرتفع ببطء، مع 

أكرث من 2.2 مليار شخص يستخدمون املنصة كل شهر.
ــبة 53 يف املائة مقارنة  وتظهر أحدث األرقام أن التكاليف ارتفعت بنس

بنفس الفرتة من العام املايض لتصل إىل 7.9 مليار دوالر.
التزمت الشبكة االجتماعية علًنا بتوظيف اآلالف من املرشفني الجدد 
عىل املحتوى للمساعدة يف تحسني قدرتها عىل إزالة املحتوى الضار من 

املوقع.
ــبتمرب، بزيادة 45  وبلغ عدد موظفي الرشكة أكرث من 33 ألفاً يف نهاية س

يف املائة عن العام املايض و3000 يف األشهر الثالثة األخرية.
ومع ذلك، كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربريغ متفائالً بشأن مستقبل 
الرشكة، وقال "إن مجتمعنا وأعمالنا تواصل النمو برسعة، واآلن أكرث من 
ملياري شخص يستخدمون واحدة عىل األقل من خدماتنا كل يوم. نحن 
نبني أفضل الخدمات للرسائل الخاصة والقصص، وهناك فرص كبرية يف 

مجال الفيديو والتجارة كذلك".

ــئة األطفال الصغار تطوير  من أهم أهداف تنش
القدرات اإلدراكية واملعرفية لهم وحثهم عىل التعلم 
واكتساب املهارات، وبالتأكيد ال تعترب ألعاب الفيديو 
أو أفالم الكارتون خياراً جيداً كما لم تعد طرق التعلم 
ــبة وملبية لرغبات األطفال اليوم.  التقليدية مناس
ــق عالم مكوكي املصمم واملوجه  لذا نقدم لكم تطبي
ــذي يعترب منصة  ــابعة، وال ــن الس لألطفال دون س
تعليمية/ترفيهية كربى باللغة العربية واللهجات 
املحلية، ويحتوي عىل محتوى متكامل من األناشيد 

واأللعاب والرسومات والقصص املتحركة.
ومن أهم مميزات تطبيق عالم مكوكي؛ أنه تطبيق 
ــيد وتمارين  ــي يقدم قصصاً وأناش تعليمي ترفيه
باللغة العربية لألطفال دون سن السابعة، ويحتوي 

التطبيق عىل أكرث من ٢٠٠ محتوى تفاعيل أبطاله 
شخصيات عالم مكوكي املميزون: مكوكي، معلومة، 
ــق األول  ــرب التطبي ــا يعت ــوب. كم ــؤولة، وموه مس
ــني العربي  ــزة التنقل ما ب ــد الذي يقدم مي والوحي
الفصيح واللهجات املحلية: ”السعودية، اإلماراتية، 
ــب وتقريب أطفالنا إىل  اللبنانية واملرصية“ لتحبي
ــذه امليزة  ــى. ه ــم الفصح ــم لغته ــن ث ــم وم لهجته

موجودة يف معظم قصص عالم مكوكي الرتفيهية.
ــاء األمور ميزة  ــدم التطبيق للمعلمني وأولي ويق
البحث حسب املوضوعات واألهم حسب مستويات 
ــال ألن جميع املحتوى مصنف  القراءة عند األطف
ــف  ــي 21“ لتصني ــام ”عرب ــات نظ ــب تصنيف حس
املستوى القرائي للّنصوص العربية وأدب األطفال.

ــار واألهايل متابعة  ــتخدمني الصغ ويمكن للمس
ــم يف صفحة ”مجرتي“.  تقدمهم ومعرفة إنجازاته
ــة  ــال واملعرف ــيلء بالخي ــم م ــىل عال ــرف ع والتع
واملسؤولية، فيه من األبجدية، واألرقام، والحواس، 
واألخوة واأللوان واأللحان ما يستمتع به أطفالنا.
برنامج ”عالم مكوكي“ مجاني مع عدد محدود 
من املحتوى، و لكن للتمتع باملحتوى الكامل يجب 
ــنوي؛ يمكنك االطالع  ــهري أو الس ــرتاك الش االش
عىل املحتوى املجاني وإذا أعجبك تستطيع رشاء 

اشرتاك لطفلك يف التطبيق.
ــق يعمل عىل أجهزة  ومن حيث املالءمة التطبي
ــة إىل  ــاد باإلضاف ــش واآليب ــون واآليبود-تات اآليف

أجهزة األندرويد.

مستكشف أندرويد
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بروتون ميل.. بريد إلكرتوين بحماية "نووية"بروتون ميل.. بريد إلكرتوين بحماية "نووية"
نسمع من فرتة ألخرى عن اخرتاق خدمة بريد 
ب بيانات ماليني املستخدمني، ولم  إلكرتوني وترسُّ
تنج من هذه االخرتاقات أي من الرشكات الكربى 
سواء ياهو أو غوغل أو مايكروسوفت، ولهذا كان 
ال بد من ظهور خدمة بريد إلكرتوني آمنة ومشفرة 
وتوفر الحماية لخصوصية مستخدميها، ومن هنا 

جاءت فكرة "بروتون ميل".
ــن قبل  ــل يف 2013 م ــون مي ــيس بروت ــم تأس ت
ــوث النووية  ــة للبح ــة األوروبي ــاء يف املنظم علم
(سرين)، "تشاركوا برؤية حول إنرتنت أكرث أمنا 

وخصوصية".
ويقول مطورو هذا الربيد اإللكرتوني يف صفحة 
ــني  ــن العلماء واملهندس ــم مجموعة م املوقع إنه
واملطورين الذين جمعتهم رؤية مشرتكة لحماية 
ــذا ابتكروا  ــىل اإلنرتنت، وله ــات املدنية ع الحري
ــهلة  ــو خدمة بريد إلكرتوني س ــون ميل، وه بروت
ــرف إىل  ــفري من الط ــع تش ــة م ــتخدام وآمن االس

الطرف، ويتضمن مزايا أمان متطورة.
ــل يف أكرث  ــة لربوتون مي ــة التحتي ــع البني وتقب

ــا، وذلك عىل عمق  ــز البيانات أمانا يف أوروب مراك
ألف مرت تحت الصخر الصلب يف سويرسا.

ــن مليون  ــا أكرث م ــل حالي ــك بروتون مي ويمل
مســتخدم، وإضافــة إىل مقراتهــم يف جنيــف 
ــان  ــم يف س ــز دع ــة مراك ــك الرشك ــويرسا تمل بس
ــا األمريكية، ويف  ــة كاليفورني ــكو بوالي فرانسيس
سكوبجي يف مقدونيا. ومن أهم مزايا بروتون ميل:

التشفري املحكم
ــة  ــفرة بطريق ــه مش ــتخدمني في ــات املس بيان
تجعل من املستحيل الوصول إليها حتى بالنسبة 
للرشكة املطورة التي ال تملك إمكانية الوصول إىل 
مفتاح التشفري، مما يعني أنهم ال يملكون القدرة 
التقنية لفك تشفري رسائل املستخدمني، وبالتايل 
ــتخدم ألي طرف  ــليم بيانات املس ال يمكنهم تس

ثالث يطلبها.
التشفري املفتوح املصدر

ــفري مفتوحة  ــات تش ــة تقني ــتخدم الرشك تس
ــب الرشكة- هو  ــدر، والهدف من ذلك -بحس املص
ضمان أن خوارزميات التشفري املستخدمة ال يتم 

بناؤها بشكل رسي وراء األبواب.
إشادة كبرية

ــادة من  ــد اإللكرتوني بإش ــذا الربي ويحظى ه
ــة، فصحيفة فوربس تقول  كربى الصحف العاملي
إنه "بديل لنموذج الخدمات املجانية املبنية عىل 
عائدات من اإلعالنات، مثل جيميل الذي يمسح 
ــبك  ــي ليقدم لك إعالنات تناس بريدك اإللكرتون

عىل اإلنرتنت".
ــال فتقول إن  ــرتيت جورن أما صحيفة وول س
ــويرسا.. ولهذا  ــون ميل يضع خوادمه يف س "بروت
ــني  ــة بقوان ــتخدمني محمي ــات املس ــة بيان فكاف

الخصوصية السويرسية الصارمة".
كيف تحصل عليه؟

ــل لكافة املنصات من  تتوفر خدمة بروتون مي
ــيب مكتبية ومحمولة إىل الهواتف الذكية  حواس
والحواسيب اللوحية، وهي متاحة للمستخدمني 

العاديني وفق خطتني:
األوىل: مجانيــة تتيــح للمســتخدم إنشــاء 
ــعة تخزين بحدود  ــاب بريد إلكرتوني مع س حس

500 ميغابايت وإمكانية إرسال حتى 150 رسالة 
يوميا.

الثانية: مقابل أربعة يوروات شهريا، وبحسب 
هذه الخطة، يتاح للمستخدم الحصول عىل سعة 
تخزين تبلغ خمسة غيغابايتات، وإمكانية إرسال 
ــتخدام مرشحات  ــالة يوميا، واس حتى ألف رس
ــال رسائل  مخصصة ومجلدات وعنوانني، وإرس
ــني، إىل  ــفرة ملتلقني خارجي ــي مش ــد إلكرتون بري

جانب مزايا أخرى.
ــاهمة  ــرتاك يمثل مس ــول الرشكة إن االش وتق
ملساعدتها يف مواصلة تطوير بروتون ميل كربنامج 

مجاني مفتوح املصدر.
ــاب بريد جديد، ما عليك سوى  وإلنشاء حس
https://protonmail. "زيارة موقع "بروتون ميل

com والنقر عىل تسجيل، ثم اختيار الخطة التي 
تالئمك.

العالج اإللكرتوين أكرث فعالية يف تخفيف األرقالعالج اإللكرتوين أكرث فعالية يف تخفيف األرق
أكدت تجربة حديثة أن األشخاص 
ويحصلون  األرق  من  يعانون  الذين 
عىل عالج سلوكي معريف عن طريق 
اإلنرتنت ربما ترتاجع حدة األعراض 
لديهم أكرث ممن يحصلون فقط عىل 

نصائح لتحسني نومهم.
واختار الباحثون عشوائيا 1700 من 
مرىض األرق إما لتلقي العالج السلوكي 
املعريف عرب اإلنرتنت أو ما يعرف بتعليم 
عادات وسلوكيات النوم الصحية التي 
تستهدف تحسني موعد النوم املعتاد 
مثل  ــواد  م تجنب  عىل  والتشجيع 
أن  يمكن  التي  والكحوليات  الكافيني 

تؤثر عىل النوم.
العالج  مجموعة  واستخدمت 
السلوكي املعريف برنامجا يطلق عليه 
اسم (سليبيو) وتطبيق (آي.أو.إس) 

جلسات  يقدم  ــذي  وال بــه،  املرتبط 
يمكن  دقيقة   20 منها  كل  مدة  عالج 
األشخاص من الحصول عليها ملا يصل 

إىل 12 أسبوعا.
وذكر الفريق البحثي لدورية "جاما 
للطب النفيس" أن املرىض أبلغوا عن 
تحسن يف أعــراض األرق بعد أربعة 
وثمانية و24 أسبوعا من تلقي العالج 
السلوكي املعريف من خالل اإلنرتنت 
عادات  تعلم  مع  به  شعروا  مما  أكرب 

النوم الصحية.
كولن  البحث  فريق  قائد  ــال  وق
إسبي، املشارك يف تأسيس رشكة بيج 
هيلث التي طورت برنامج سليبيو، إن 
"هذه الدراسة الجديدة تشري إىل أن 
العالج السلوكي املعريف الرقمي يمكن 
أن يساعد من يعانون من األرق ليس 

فقط عىل نوم أفضل وإنما عىل التمتع 
بصحة ونوعية حياة أفضل".

اإللكرتوني:  الربيد  عرب  ــاف  وأض
"كما تسلط الضوء عىل نتائج سابقة 
الصحة  تحسني  يف  يسهم  النوم  بأن 

العقلية".
ويمكن للعالج السلوكي املعريف أن 
يدرب املرىض عىل أساليب للتغلب عىل 
العوامل العقلية (أو املعرفية) املرتبطة 
والقلق  األفكار  تداعي  مثل  بــاألرق، 
وغريها من املشاعر السلبية التي كثريا 

ما تصاحب عدم القدرة عىل النوم.
العالج  أن  سابق  بحث  وأظــهــر 
السلوكي املعريف يمكن كذلك أن يساعد 
النوم  اضطرابات  من  يعانون  الذين 
النوم  اتباع روتني صحي ملوعد  عىل 

وتحسني أنماطه.

البكاء مفيد ولو مرة واحدة يف اإلسبوعالبكاء مفيد ولو مرة واحدة يف اإلسبوع

جديد X جديد

يوندر.. غالف "يسجن" هاتفك ليكون تركزيك حرا

أبييل.. قشرة تطيل عمر الفواكه والخضراوات

ــف الذكية يوضع  ــا للهوات ــئة غالف طورت رشكة ناش
ــيقية أو أي  ــول إىل حفالت موس ــف عند الدخ فيه الهات
ــتخدام الهواتف، من  ــا اس ــبات أخرى يحظر فيه مناس
ــز بصورة أفضل  ــة الفرصة ألصحابها للرتكي أجل إتاح

عىل محيطهم دون تشتيت من هواتفهم.
ــية مفادها أن  ــة أساس ــىل فرضي ــالف ع ــل الغ ويعم
ــتيتا" يبعدنا عن  ــون "تش ــة يمكن أن تك ــف الذكي الهوات
ــا  ــدر -يف موقعه ــة يون ــول رشك ــارش. وتق ــا املب محيطن
ــدى قوة  ــاس م ــر للن ــا "أن تظه ــي- إن مهمته اإللكرتون

اللحظة عندما ال نركز عىل توثيقها أو بثها".
ــتخدام  ــم فيها حظر اس ــاالت التي يت ــدو أن الح ويب

األجهزة اإللكرتونية أخذت باالزدياد، خاصة مع ظهور 
حركة "فصل الكابل" (unplugging) التي تعترب يوندر 
-ومقرها سان فرانسيسكو- من أوائل الرشكات التي لبت 

دعوتها.
ــبتمرب املايض، احتل مقهى يف فريمونت  يذكر أنه يف س
ــزت بعدما حظر  ــات قف ــال إن املبيع ــن عندما ق العناوي
الحواسيب املحمولة وفصل خدمة اإلنرتنت الالسلكي. 
ــار بيرت فرامبتون  ــلطت األخبار عىل عازف الغيت كما ُس
ــك بهاتف أحد املعجبني وألقاه  يف أغسطس عندما أمس
بعيدا، وقال يف ترصيح لصحيفة يو إس أي توداي عندما 
سئل عن الحادثة: إن هذا "مشتت لالنتباه جدا ليس فقط 

يل ولكن لألشخاص خلف الذين يلتقطون الصور". 
ــيس الحفالت  ــكل رئي ــتهدف يوندر بغالفها بش وتس
ــن التعليم كاملدارس  ــيقية واألحداث الحية وأماك املوس

وأي مكان آخر يحظر فيه استخدام الهواتف.
ــث بمجرد  ــيطة، حي ــل الغالف فهي بس ــا آلية عم أم
ــتخدام  ــر فيها اس ــة يحظ ــتخدم إىل منطق ــول املس دخ
ــدر" ليضع الهاتف فيه،  الهاتف يتم تزويده بغالف "يون
وبعد إدخاله يغلق الغالف وال يتمكن املستخدم من فتحه، 
لكنه سيحتفظ به طوال الوقت، والستخدام الهاتف عىل 
الشخص الخروج من املنطقة ونقر الغالف مع أي قاعدة 

معدة لفتحه، والتمتع باستخدام هاتفه مجددا.

وفقاً ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
ــرب من ثلث  ــإن ما يق ــدة (فاو) ف املتح
الطعام املنتج (1.3 مليار طن) يتعرض 

للتلف أو الهدر.
ــارة 680 مليار  ــذا خس ــج عن ه وينت
ــدان الصناعية مثل  ــنويا بالبل دوالر س
مليــارات  و310  املتحــدة،  الواليــات 
ــية  ــي ال تملك بنية أساس ــدان الت بالبل

كأنظمة التربيد املناسبة.
وتقوم رشكة ناشئة مقرها كاليفورنيا 
ــف  ــة تل ــدة بمكافح ــات املتح يف الوالي
الفواكــه  مثــل  الطازجــة  األطعمــة 
والخرضاوات باستخدام املواد املشتقة 

من النباتات نفسها، وذلك بخلق حاجز 
ــة) يغلفها  ــرشة ثاني ــايف (ق ــي إض وقائ

إلطالة عمرها ودرء التلف.
وقد خطرت فكرة إنشاء رشكة "علوم 
ملؤسســها   (Apeel sinces)"أبييــل
ــته لنيل  ــاء دراس ــرز أثن ــس روج جيم
ــن جامعة  ــة املواد م ــوراه بهندس الدكت
كاليفورنيا يف سانتا باربرا عندما علم أن 
العوامل املسببة لتلف الغذاء تتشابه مع 

عوامل تلف الحديد (حدوث الصدأ).
ــدأ هي  ــبب الص ــل التي تس فالعوام
األكسدة وفقدان املاء، وقد حل العلماء 
ــز يحمي  ــة بتصميم حاج ــذه املعضل ه

ــوالذ املقاوم  ــطح الحديد وإنتاج الف س
ــرز: هل  ــاءل روج ــدأ، وعندها تس للص
ــازل يحمي الغذاء  يمكن عمل غالف ع

من التلف؟
يقــوم  ــة  العازل الطبقــة  وإلنتــاج 
ــحوق  ــون بإضافة املاء إىل "مس املزارع
ــتقات نباتية- أبييل " -املصنوع من مش
ــلها بهذا  ــة أو غس ــواد الغذائي ورش امل
الخليط مما يكّون طبقة خارجية تحيط 

بالغذاء.
ــت  ــني قدم ــو املاضي ــو ويوني ويف ماي
"علوم أبييل" أول منتج يستخدم قرشة 
أبييل لحماية فاكهة األفوكادو من التلف 

إىل متاجر التجزئة "كوستكو" ومحالت 
"هاربس" لألغذية بالواليات املتحدة.

ــذ أن تقديم  ــه من ــا ألبييل، فإن ووفق
ــة،  ــس لألغذي ــالت هارب ــوكادو ملح األف
ــة زيادة  ــذه الفاكه ــات ه ــهدت مبيع ش

بنسبة 10%.
ــميا  ــت أبييل رس وعام 2012 تأسس
بمنحة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس 
بمبلغ مائة ألف دوالر للمساعدة بتقليل 
تلف الطعام بعد الحصاد بالبلدان التي 
ــا أن  ــد. كم ــة للتربي ــة تحتي ــر لبني تفتق
الرشكة مدعومة من قبل رجل األعمال 

أندرسون هورواتز.
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ــك يف الطباعة عىل  ــدى مهارات ــن اختبار ملعرفة م هل تبحث ع
ــاءل كم كلمة يمكنك طباعتها يف الدقيقة؟ إذا  الكمبيوتر؟ هل تتس
ــتود  ــياء س ــكان الصحيح. هناك بضعة أش ــك فأنت يف امل كنت كذل

معرفتها قبل اختبار رسعة الطباعة عىل الكمبيوتر.
 "Typing Test Me" ــبب، فإن موقع بغض النظر عن ماهية الس
ــك، ويمكنك تجربة  ــاعدك يف قياس نتائج يوفر اختبار طباعة يس
هذا االختبار بغض النظر عن عمرك، أو خلفيتك املهنية أو خربتك 
ــيات  يف الطباعة، كما وأنه جيد من ناحية البحث عن تعزيز أساس

الكمبيوتر لديك.
هذا االختبار مخصص ألي شخص، ولكنه يعترب إضافة إذا:

ــر، متخصص يف إدخال  ــكرتري، مدي كنت تبحث عن منصب كس
ــة. أو كنت  ــل يف بيئة عمل رسيع ــف. أو كنت تعم ــات أو كمؤل البيان
تملك يدين وعرشة أصابع وتعشق التحدي؛ إن كنت عىل صلة بأي 
ــابق ذكرها، فهذا رائع، وذلك ألنك ستستمتع يف  من الخيارات الس

الطباعة من خالل هذا املوقع.

الختبار سرعتك يف الطباعة
www.typingtest.com

تبنَيّ أَنّ البكاء مفيد لإلنسان، سواء 
النساء أو الرجال، حيث أوصت دراسة 
علمية حديثة بالبكاء ولو ملرة واحدة 
يف األسبوع، ووجدت أن البكاء ُيخفف 
من الضغوط عىل الشخص بما يؤدي 
إىل تحسني صحته وتجنيبه األمراض 
الضغوط  عن  تنتج  أن  يمكن  التي 

النفسية ومتاعب الحياة اليومية.
وانتهت دراسة أكاديمية أجريت يف 
اليابان إىل أن البكاء أفضل من الضحك 
أو النوم أو االسرتخاء أو تناول فنجان 
من القهوة وذلك من أجل التخفيف من 
الضغوط اليومية للحياة، حيث أوصت 
بالبكاء أو ذرف الدموع مرة واحدة عىل 
األقل أسبوعياً من أجل التمتع بحياة 

أفضل صحياً.

التي  الــدراســة  نتائج  وبحسب 
نرشت جريدة "اندبندنت" الربيطانية 
تقريراً عنها فقد نجح رجل مختص 
ُيدعى هيدفومي يوشيدا يف أن ُيصبح 
"معلم البكاء" يف اليابان، حيث أجرى 
العديد من ورشات العمل واملحارضات 
التي ترشح أهمية البكاء وفوائد ذرف 
الدموع لتالميذ يتوزعون يف مختلف 

أنحاء اليابان.
التي  التجارب  إن  يوشيدا  وقال 
أجراها أثبتت أن البكاء أكرث فعالية من 
الضحك أو النوم يف مكافحة الضغوط 

اليومية للحياة.
ويشري "معلم البكاء" إن االستماع 
إىل املوسيقى املؤثرة ومشاهدة األفالم 
الحزينة وقراءة القصص املبكية كلها 

ضغوط  مكافحة  يف  مفيدة  أشياء 
املزاج  تحسني  إىل  وتــؤدي  الحياة، 
العام للشخص، كما توفر صحة أفضل 
لصاحبها، وتؤدي إىل خفض نبضات 
صحة  توفري  إىل  تــؤدي  كما  القلب، 

عقلية أفضل للشخص.
يوشيدا  عن  "اندبندنت"  وتنقل 
قوله: "إذا بكيت ملرة واحدة يف األسبوع 
فهذا يمكن أن يوفر لك حياة هادئة 

وخالية من الضغوط النفسية".
العام  يف  انضم  قد  يوشيدا  وكــان 
2014 إىل فريق بحثي أكاديمي يف كلية 
بالعاصمة  "توهو"  بجامعة  الطب 
اليابانية طوكيو، وبدأ بعد ذلك سلسلة 
التي تهدف إىل رفع  من املحارضات 

التوعية لدى الناس بفوائد البكاء.
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