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ر�ؤي��ة  لعمالئها  تتيح  خا�صية  �أم����از�ن  �أطلقت 
�ل�صوئي، حيث ميكن مل�صتخدمي  �ملنتجات بامل�صح 
iOS ر�ؤية حمتويات كل �صحنة يتلقونها من عمالق 
جديدة  خا�صية  طريق  عن  �لإلكرت�نية،  �لتجارة 
تدعى "طرد �لأ�صعة �ل�صينية"، فباإمكان �مل�صتخدمني 
�أن يقومو� مب�صح �صوئي للرمز �ل�رشيطي )�لباركود( 
حمتويات  كل  ��صتظهر  �لطرد،  جانب  على  �ملوجود 
�لتحديث  من  ج��زء�ً  �جلديدة  �خلا�صية  �تعد  �لطرد، 

�لأخري لل�رشكة �لذي مت �إ�صد�ره يف �قت �صابق .
�إلقاء نظرة �رشيعة على حمتويات  �لكي تتمكن من 
طر�دك، ميكنك بب�صاطة فتح �أحدث �إ�صد�ر من تطبيق 
�ملوجودة  �لكامري�  �أيقونة  على  �لنقر  ثم  �أم��از�ن 
عنه"،  تبحث  �ل��ذي  "ما  �لبحث  مربع  من  بالقرب 

�لأ�صعة  "طرد  خا�صية  �خرت  �لكامري�؛  ُتفتح  �حاملا 
�ل�رشيطي  �ل��رم��ز  على  �ل��ك��ام��ري�  �ث��ب��ت  �ل�صينية" 
)�لباركود( �ملوجود على جانب �لطرد، �صتظهر حينها 
جميع حمتويات �لطرد �أمامك لتلق نظرة عليها، �تلك 
�لعنا�رش �ملعر��صة �أمامك على �صا�صة هاتفك �لذكي 
�صفحة  بر�ؤية  لك  ي�صمح  مما  عليها،  للنقر  متاحة 
للم�صتخدمني  يتاح  كما  �أماز�ن،  موقع  على  �ملنتج 
على  �ل�صند�ق،  حمتويات  بجميع  قائمة  م�صاهدة 

غر�ر كيفية عر�ض خيار "طلباتك" يف �لتطبيق. 
حالة  يف  فقط  لتعمل  �صممت  قد  �لتقنية  تلك  �أن  �إل 
حلجب  �ذلك  بالفعل،  �ل�رش�ء  �أمر  باتخاذ  قامو�  من 
�خلا�صية  �تعد  �لنظر،  ����ص��رت�ق  من  �ملتل�ص�صني 
�أ�صدرتها  �لتي  �ملهمة  �لأن��ب��اء  من  ج��زء�ً  �جلديدة 
�أماز�ن، ��لتي �أعلنت عن �أن �ل�رشكة تقدم لأع�صائها 
�أكرث من 35 يومًا من عر��ض "�لبالك فر�يد�ي"، �من 
�أجل مو�كبة حجم �ل�رش�ء خالل مو�صم �لعطالت؛ فاإن 

�ل�رشكة لديها �أكرث من �ألف موظف د�خل م�صتودعها 
�لبالغ 550،000 مرت يف بيرتبور�، كامربيدج�صاير.
)�لبالك  �لأ���ص��ود  ي��وم �جلمعة  ب��اأن  ����رّشح �مل��در�ء 
فر�يد�ي( �ملو�فق يوم 27 من نوفمرب/ت�رشين �لثاين 
لهم،  بالن�صبة  �زدحامًا  �لأكرث  كان  �ملا�صي،  �لعام 
منتج،  ماليني   7.4 من  �أك��رث  بيع  من  متكنو�  حيث 
مبعدل حو�يل 86 منتجًا يف �لثانية �لو�حدة، �قامت 
ب�صكل  �إ�صايف  موظف   15000 بتوظيف  �ل�رشكة 
�ململكة  يف  بها  �خلا�صة  �لتوزيع  مر�كز  يف  موؤقت، 
�ل�رش�ء  طلب  ملو�جهة  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ع��ام  �ملتحدة 
�ل�رشكة بخلق  �لعام فقد قامت  �أما يف هذ�  �ملتز�يد، 
20000 فر�صة عمل مو�صمية، �3500 فر�صة د�ئمة 
تخفي�صاتها  �ب��د�أت  مكاتبها،  عرب  �ذلك  �إ�صافية، 
نوفمرب/  �صهر  منت�صف  منذ  �لإط��الق  على  �لأك��رب 
�لتي  �لتخفي�صات  ��صت�صتمر  �جلاري،  �لثاين  ت�رشين 
��صلت �إىل �أكرث من 80 باملئة على بع�ض �ل�صلع �إىل 

يوم �جلمعة �لأ�صود بالك فر�يد�ي �لأ�صبوع �ملقبل.
�صعبية،  �لأكرث  �ل�صلع  على  تخفي�صاتها  جانب  ��إىل 
خدمة  يف  �ل�صرت�ك  تكلفة  بتخفي�ض  �أماز�ن  قامت 
�ملدير  جور  د�غ  قال  بينما  بها،  �خلا�صة  "بر�مي" 
ت�رشيح  يف  �ملتحدة  باململكة  لأم��از�ن  �لإقليمي 
على  للعمالء  �لإي��ج��اب��ي  للتقييم  "��صتجابة  ل��ه: 
عر��ض يوم �جلمعة �لأ�صود )بالك فر�يد�ي(، �صنقدم 
ف��ر�ي��د�ي(،  )ب��الك  �لأ���ص��ود  �جلمعة  ي��وم  تخفي�صات 
على  �ملميزة  �لعر��ض  من  يومًا   12 ت�صمل  ��لتي 
ماليني  بذلك  موفرين  �ملهمة،  ��ملنتجات  �لهد�يا 
�أي�صًا بعر�ض  �جلنيهات على عمالئنا، �نحن �صعد�ء 
يف  لدينا  ملنتجاتها  �صغرية  �رشكة  �أل��ف  من  �أك��رث 
بذلك  لنو�صع  فر�يد�ي(،  )بالك  �لأ�صود  �جلمعة  يوم 
نطاق �لختيار لدى عمالئنا، ��إتاحة �لإمكانية لتلك 
�ل�رشكات لزيادة مبيعاتها يف �لفرتة �لتي ت�صبق عيد 

�مليالد". 

 "5-Mazda CX" 
بمحرك تربو جديد

في شراكة إلنشاء مركز تطوير 
الواقع االفتراضي في الصين

 Elite تخطط إلطالق هاتف
جديد في 2017 

شبكة التواصل
 " Linkedin " في روسيا

�أك��د �خل��رب�ء �أن حمركات �لرتبو �ل�ص��غرية �حلج��م ل تلعب د�ر� حا�ص��ما يف 
�حلف��اظ على �لبيئ��ة. �إل �أن �لتحدث عن �نتهاء ع�رش حمركات �لرتبو �ص��ابق 
لأ��ن��ه.  فهن��اك معلومات تفيد باأن �جلي��ل �جلديد من "مازد� �ص��ي �إك�ض 5" 
ميك��ن �أن ي��ز�د مبحرك ترب��و. �ذل��ك للحيلول��ة د�ن �لتخلف ع��ن �ل�رشكات 
�ملناف�ص��ة يف �ل�ص��وق. �قد �تخذت �رشك��ة "مازد�" قر�ر� بن�ص��ب حمرك تربو 
يف �ص��يارة �لكر��ض �جلديدة بعد �أن تاأكدت من �أن مناف�ص��تها "CR-V" قد 
�ص��ارت يف �لطريق نف�ص��ها. �من �ملعلوم �أن هوند� كانت قد ز�دت كر��ص��ها 
مبحرك تربو �ص��عة 1.5 لرت ينتج قوة 190 ح�صانا. �أما "مازد� �صي �إك�ض 5" 
ف�ص��تقتب�ض �ملحرك �لذي يولد قوة 250 ح�ص��انا �420 نيوتن/مرت من عزم 

�لد�ر�ن من زميلتها �لعمالقة "�صي �إك�ض 9".

�أعلن��ت �إت�ض تي �ص��ي عقدها �رش�كة مع حكومة بلدية �صنت�ص��ن لبن��اء مركز �لبحث 
��لتطوي��ر “�آر �آن��د دي” يف �ل�ص��ني، �ذل��ك بدعٍم من �ص��ند�ق ��ص��تثمار �لوليات 
�ملتح��دة قيمت��ه 1.5 ملي��ار د�لر؛ للُم�ص��اعدِة يف ت�رشي��ع من��و �ص��ناعة �لو�ق��ع 
�لفرت��صي �ل�صينية. �صتعمل �لبنية �لتحتية �جلديدة على تطوير �أجهزة �ل�صت�صعار، 
��لر�ص��ومات، �ت�ص��ّور �لبيانات، ��لتفاعل بني �لإن�ص��ان ��حلا�صوب، �غريها من 
�ملجالت �لأخرى. ��صيعمل �أع�ص��اء من �ل�رشكات، ��جلامعات، �معاهد �لبحوث، 
مًع��ا لتعزيز �لنظ��ام �لبيئي للو�قع �لفرت��ص��ي يف �صنت�ص��ن، �تطبي��ق �لتقنية يف 
جمالٍت عّدة.يذكر �أن مناف�ض �إت�ض تي �صي يف هذ� �لقطاع هو �أ�كولو�ض – �لتابعة 
ل�رشكة في�ص��بوك – حيث تعمل �ل�رشكة هي �لأخرى مع جمموعات بحثية خا�ص��ة 

خم�ص�صة لتطوير �لو�قع �لفرت��صي على �ملدى �لطويل �تعزيز �إمكاناتها. 

ا يعمل بنظام �يند�ز  �طلقت كل من  مايكر��صوفت ��إت�ض بي هاتًفا ذكيًّ
 Elite 10 ع��ام 2017. كم��ا �ن �جلهاز �جلديد �ص��يكون خلًف��ا لهاتف
�أن  2017. �يف حني  �إطالقه يف �ملوؤمتر �لعاملي للجو�ل  x3، ��ص��يتم 
مو��صفات �لهاتف غري ���صحة حتى �لن ، لكن عند �لنظر �إىل مو��صفات 
ًز� مبعالج �صناب در�جون 820 رباعي �لنو�ة،  هَّ Elite X3 �لذي �أتى جُمَ
�ذ�ك��رة ع�ص��و�ئية 4 جيج��ا باي��ت، م��ع 64 جيج��ا بايت من �مل�ص��احة 
�لتخزيني��ة �لد�خلي��ة؛ فمن �ملفرت�ض �أن ياأتي ما يليه من �إ�ص��د�ر�ت مبا 
هو �أعلى. يذكر �ن �ل�صائعات ذكرت �أننا قد نرى يف �لعام �ملقبل معاجًلا 
من نوع �ص��ناب در�ج��ون 835، �ما يرت��ح ب��ني 8-6 جيجا بايت من 

ذ�كرة �لو�صول �لع�صو�ئي، ��ملزيد ب�صاأن �صعة �لتخزين �لد�خلية.

�أدرجت هيئة "ر��ض كومنادز�ر" �لر��صية للرقابة �صبكة �لتو��صل �لجتماعي 
" Linkedin ")�ل�صبكة �ملخ�ص�صة للمهنيني( يف قائمة �ل�رشكات �خلارقة 
لقان��ون حف��ظ �ملعلوم��ات �ل�صخ�ص��ية يف ر��ص��يا كم��ا �إنها طالبت م�ص��غلي 
�لت�ص��الت بح��ذف تل��ك �ل�ص��بكة. �ج��اء يف بيان �ص��در ع��ن هيئ��ة "ر��ض 
كومن��ادز�ر" �لر��ص��ية للرقاب��ة �أن هذ� �لق��ر�ر �تخذ بناًء على ق��ر�ر �ملحكمة 
�ل��ذي بات �ص��اري �ملفعول. �يق�ص��ي �لقانون �ملذكور بحف��ظ كل �ملعلومات 
�لت��ي تخ�ض �ملو�طنني �لر��ض يف �لأر��ص��ي �لر��ص��ية فقط. جدي��ر بالذكر �أن 
�ص��بكة �لتو��صل �لجتماعي " Linkedin " مت تاأ�صي�صها يف دي�صمرب قانون 
�لأ�ل ع��ام 2002 م��ن قبل رج��ل �لأعمال �لأمريكي ري��د هوفمان �لذي كان 

." PayPal " يتوىل �صابقا �إد�رة نظام �لت�صديد

في حالة نادرة.. روبوت يعتدي على إنسان

تطبيق أمازون يتيح لك رؤية "طرودك البريدية"
باستخدام كاميرا الهاتف!

سبيس إكس: خدمة اإلنترنت عبر الفضاء

5 اختراعات ألمانية بسيطة.. سهلت حياتنا

استخدام بنكرياس صناعي لمرضى السكري

زوكربيرغ يعلن خططا لمكافحة األخبار الزائفة على فيسبوك

�صهدت مدينة �صنت�صن بجنوب �ل�صني �أ�ل حادثة �عتد�ء ر�بوت على �لإن�صان. �قعت 
�حلادثة يف معر�ض �لتقنيات �للكرت�نية �لذي �أقيم يف تلك �ملدينة. 

فبينما كانت مئات �ل�رشكات تعر�ض يف هذ� �ملعر�ض خمتلف �ل�ص��لع ��خلدمات يف 
جمال �لتكنولوجيات �ملرموقة. �قدمت �أحدى �ل�رشكات ر�بوتا ق�ص��ري �لقامة ت�صبه 

بنيته ��أبعاده بطل فيلم "حرب �لنجوم".
�نح�رشت �ظيفة �لر�بوت �لرئي�صية يف تدري�ض �لأطفال �ترفيه �ل�صيوف �لكن  لكن 
�لر�ب��وت �نطل��ق فجاأة م��ن مكانه �ر�ح يدّك �ملع��د�ت �لو�قعة بالق��رب منه �عندما 
ح��ا�ل موظ��ف يف �ملعر���ض �ق��ف �لر�بوت ع��ن هياجه �ص��غط �لأخري عل��ى ِرجل 
�ملوظف ��رشبه. �نتيجة �إ�صابات عديدة تعر�ض لها �ملوظف �جد نف�صه عاجز� عن 
�ل�ص��ري على قدميه. فا�ص��طرت �إد�رة �ملعر�ض �إىل �إجالء �ملوظف من �ملعر�ض �نقله 
على حمالة �إىل �ص��يارة �لإ�ص��عاف ثم �إىل �مل�صت�ص��فى. �مل ي�ص��تطع م�صممو �لر�بوت 
تف�ص��ري ت�رشفه هذ�. فالر�بوت، ح�ص��ب قولهم، كان خم�ص�ص��ا لرتفيه �لأطفال �لذين 

ترت��ح �صنهم بني 4 �أعو�م �12 عاما. 

�أ�صارت �أكرب جتربة بحثية عن �خلرف يف �لعامل، ��لتي تاأخذ �صكل 
لعبة فيديو، �إىل �جود تر�جع يف �لقدرة على حتديد �لجتاهات مع 

�لتقدم يف �لعمر. 
�لأع�صاب  علم  موؤمتر  يف  قدمت  �لتي  �لتجربة،  نتائج  ��عتمدت 

2.4 مليون �صخ�ض قامو� بتحميل �للعبة.  2016، على بيانات 
�يعد فقد�ن �لطريق �أحد �لأعر��ض �لأ�ىل ملر�ض �لزهامير. 

�أن  ميكن  �لنتائج  �أن  لندن  كوليدج  جامعة  يف  �لباحثون  �يعتقد 
ت�صاعد يف �إجر�ء جتربة عن �خلرف. 

�يخو�ض �ل�صخ�ض خالل لعبة "�بحث عن بطل �لبحر" �أ� "�صي هري� 
كوي�صت" مغامرة بحرية لإنقاذ �لذكريات �ملفقودة لبحار م�صن. 

جزر  ح��ول  ب��ق��ارب  �ل��ذك��ي  �لهاتف  �صا�صة  ع��رب  �ل��الع��ب  �يبحر 
�صحر��ية �حميطات جليدية. 

�إح�صا�ض �لالعب بالجتاهات �قدرته على �لإبحار  �للعبة  �ت�صجل 
بينما ي�صري يف طريقه عرب م�صتويات خمتلفة. 

�ُيطلب من �لالعب يف بع�ض �مل�صتويات �أن ي�صق طريقه عرب ممر�ت 
مائية �يطلق كر�ت من �للهب نحو �ملقر �لرئي�صي. 

�ت�صري بيانات �لتجربة �إىل �أن �ل�صعور بالجتاهات يقل با�صتمر�ر 
بعد �صنو�ت �ملر�هقة.

�كان �لالعبون �لذين ت�صل �أعمارهم �إىل 19 عاما هم �لأكرث دقة 
يف �لت�صويب على �ملقر �لرئي�صي بن�صبة 74 يف �ملئة، ��نخف�صت 
هذه �لدقة مبر�ر �ل�صنو�ت لت�صل �إىل 46 يف �ملئة لدى من هم يف 

�خلام�صة ��ل�صبعني من �لعمر. 
"�ل�صيء  �صي:  بي  لبي  �لدر��صة،  معدي  �أحد  �صبري�ض،  هوغو  �قال 
�بالتايل  �لهدف،  ق�صف  على  �لقدرة  �أن  هو  �إعالنه  ن�صتطيع  �لذي 

�لإح�صا�ض بالجتاهات، يقل عرب مر�حل �لعمر."
بالجتاهات  �إح�صا�ض  لديهم  �لرجال  �أن  �أي�صا  �لدر��صة  ��أظهرت 
�أف�صل بقدر قليل من �لن�صاء ��أن �لد�ل �لإ�صكندنافية تتفوق على 

بقية د�ل �لعامل، بالرغم من �أن �ل�صبب �ر�ء ذلك لي�ض ���صحا 
حتى �لآن. 

لكت�صاف  طريقة  �بتكار  يف  �لبحث  من  �لهدف  �يتمثل 
�ملبكرة - �هو �صيء غري متاح  �خلرف يف مر�حله 

�لآن. 
قادر  غري  �ل�صخ�ض  يكون  �أن  �لنادر  من 

لكن  �لجت��اه��ات،  معرفة  على  نهائيا 
هذ� �لأمر �أكرث �صيوعا بني �لأ�صخا�ض 

�لذين يعانون من �لزهامير. 

�قد ي�صاعد �جود تاريخ �صابق لرت�جع قدرة �ل�صخ�ض على معرفة 
�لجتاهات �لأطباء على معرفة �ملر�صى �لذين يعانون من �لزهامير. 
يقول �صبري�ض: "قيمة �أي �ختبار م�صتقبلي يقوم على �أ�صا�ض �للعبة 
تكمن يف �أننا �صنكون قادرين على تقدمي ت�صخي�ض خلرف �لزهامير 
�ختبار�ت  يف  �لأد�ء  مبر�قبة  لنا  ت�صمح  �أد�ة  مبثابة  �صيكون  ��أنه 

�لأد�ية."
�لزهامير  �أبحاث  �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة  �لرئي�ض  �إيفانز،  �يقول هالري 
�أنا�ض  لأخر عن  �آن  من  ن�صمع جميعا  "لالأ�صف،  �ملتحدة:  باململكة 

�صلو� �لطريق ثم �جد�� على بعد �أميال من منازلهم."
�لأ�صا�ض  ت�صكل  قد  �مل�صكالت  هذه  �أن  �لباحثون  "يعتقد  ��أ�صاف: 

لت�صخي�ض �أمر��ض مثل �لزهامير مبكر�."
�لبيانات  �لعلماء قدر� غري م�صبوق من  �للعبة  ��صتخد�م هذه  �منح 

من جميع �أنحاء �لعامل.
�يحتاج جمع معلومات من 2.4 مليون �صخ�ض يف �مل�صاء �أ� خالل 

عام   9،400 �إىل  للعمل  ذهابهم 
يف �ملخترب.

�ك��������ان �مل���������رش�ع 
م���ن مت��وي��ل ���رشك��ة 

"د�يت�صه تليكوم"، 
ك��ان��ت  ح���ني  يف 
�ل���ل���ع���ب���ة م��ن 
�رشكة  ت�صميم 

"غليت�رشز".

بطلب  �لف�صاء  لتكنولوجيا  �إك�ض  �صبي�ض  �رشكة  تقدمت 
للحكومة �لأمريكية، للح�صول على ت�رشيح باإطالق �أقمار 
�صناعية، تقوم من خاللها بتز�يد خدمة �لإنرتنت ���صع 

�لنطاق حول �لعامل.
للجنة  طلبها  يف  �خلا�صة،  �لأمريكية  �ل�رشكة  �ك�صفت 
خططها  حول  تفا�صيل  �لأمريكية،  �لحتادية  �لت�صالت 

لإطالق �صبكة ت�صم نحو 4425 قمر� �صناعيا.
لتوفري  تهدف  ��حدة من بني عدة �رشكات  �ل�رشكة  �تعد 
خدمة �لإنرتنت، �لتي تعتمد على �لأقمار �ل�صناعية خالل 

�ل�صنو�ت �لقليلة �لقادمة.
�عانت �ل�رشكة تر�جعا يف �صبتمرب/ �أيلول �ملا�صي، حينما 
�أطلقته.  قد  كانت  �صناعيا  قمر�  يحمل  �صار�خ  �نفجر 

�قالت �ل�رشكة يف بيان لها: "مبجرد �إطالق �ل�صبكة ب�صكل 
كامل، فاإن نظام �صبي�ض �إك�ض �صيغطي كل �صطح �لأر�ض، 
تز�يد خدمة  �ملبد�أ على  قادر� من حيث  �صيكون  ثم  �من 
على  �لأر�ض،  حول  �ل�صناعية  �لأقمار  ��صتد�ر  عاملية". 
�يعد  كيلومرت�.   1325 �إىل   1150 بني  ي��رت��ح  �رتفاع 
هذ� �لرتفاع �أعلى من حمطة �لف�صاء �لد�لية، لكنه حتت 

�لأقمار �ل�صناعية �لثابتة بالن�صبة لالأر�ض. 
�كان �إيلون ماك�ض، موؤ�ص�ض �رشكة �صبي�ض �إك�ض، قد �أعلن 
�لعام �ملا�صي �أن �خلدمة �صتكون "�أكرب من �أي �صيئ جرى 
�حلديث عنه من قبل"، م�صيفا �أن �مل�رش�ع �صيتكلف نحو 

ع�رشة مليار�ت د�لر.
لكن �لوثائق �لأخرية مل تتحدث عن تكلفة �مل�رش�ع.

�لتي  �صناعي،  قمر   800 �ل���  �أن  �إىل  �لوثائق  ��أ���ص��ارت 
ت�صتخدم  �صوف  �لأ�ىل،  �ملرحلة  يف  �إطالقها  �صيجري 
�لوليات  يف  �لإنرتنت  خلدمة  �لو�صول  نطاق  تو�صيع  يف 

�ملتحدة، �كذلك بورتريكو �جزر �لعذر�ء �لأمريكية.
�قالت �ل�رشكة �إن كل قمر �صناعي من هذه �لأقمار يبلغ 
حجمه ما يعادل حجم �صيارة عادية، �ذلك بد�ن �لألو�ح 

�ل�صم�صية، بينما يبلغ �زنه نحو 386 كيلوغر�ما.
�كانت �رشكة �صبي�ض �إك�ض قد توقفت عن �إطالق �صو�ريخ 
�أيلول �ملا�صي،  حمملة بالأقمار �ل�صناعية منذ �صبتمرب/ 
بلغت  �ل��ذي   9 فالكون  ���ص��ار�خ  �نفجار  ح��ادث  عقب 
�إ�رش�ئيلي  �صناعي  قمر  �كذلك  د�لر،  مليون   62 تكلفته 

لالت�صالت بلغت تكلفته 200 مليون د�لر.

�أملانيا بكرثة خمرتعيها ��خرت�عاتها خا�صة يف  ُتعرف 
جمالت �لعلوم ��ل�صناعات �عامل �ل�صيار�ت �منها �أي�صا 

ما نعتمده يف �ل�صتخد�مات �ليومية �لب�صيطة. 
�لقرن  يف  �أملانيا  عرفتهم  �لذين  �ملخرتعني  �أه��م  �من 
يناير/  27 يف  تويف  �ل��ذي  في�رش  �أرت��ور  جند  �لع�رشين 
�أكرث من  96 عاما خمّلفا  2015 عن عمر  كانون �لثاين 
يف  �إنتاجا  �ملخرتعني  �أكرث  يجعله  ما  �خرت�ع،   1100

�لعامل.
خالل  من  �ليومية  للم�صاكل  حلول  �إيجاد  في�رش  �حا�ل 
�آلة  �بتكار  عرب   1948 عام  �أ�لها  كان  �لتي  �خرت�عاته 
غرّي  �قد  �لكامري�،  مع  �ُتفتح  بالكامري�  ُتربط  �إ�صاءة 
"�لفال�ض" �ملرتبط بالكامري� عامل �لت�صوير �لفوتوغر�يف 

يف �لقرن �ملا�صي.
تقدمي  ح��ا�ل  �ل��ذي  �لوحيد  �مل��خ��رتع  في�رش  يكن  �مل 
�خرت�عات ت�صهل �حلياة �ليومية �تقدم �بتكار�ت ب�صيطة 

�طريفة �إذ من بني تلك �لخرت�عات جند ما يلي:
- �لقاب�ض �جلد�ري �أ� �خلابور:

�جلد�ر  د�خل  �ُتثبت  �للد�ئن  من  ُت�صنع  ب�صيطة  �آلة  �هي 
�ُيدَخل فيها برغي ح�رش�ً، �خرتعها �لأملاين �أرتور في�رش 

�جل��د�ري  �لقاب�ض  فكرة  ر�ج��ت  �ق��د   .1958 �صنة  يف 
تقت�رش  �مل  �حلا�رش،  �لوقت  يف  ��صتخد�ماته  �تعددت 
يف  �أي�صا  �لقاب�ض  ي�صتخدم  �إذ  فقط،  �لبناء  جمال  على 

تثبيت �لعظام يف �لطب.
- �عاء "�لرتم�صة":

�خرتع �صخ�ض �أملاين يف بد�يات �لقرن �لتا�صع ع�رش �عاء 
"�لرِتم�ض" �حلافظ للحر�رة، �كان هذ� �ل�صخ�ض يعمل يف 
جمال ت�صنيع �لكوؤ��ض �لزجاجية عن طريق �لنفخ، �قرر 
يوما �صنع �عاء جموف ميكنه نقل �لغاز �من ثم �نتبه 
خلا�صية �حلفظ �لتي يتمتع بها هذ� �لوعاء فا�صتخدمه يف 

حفظ �ل�صو�ئل.
- �صباغيتي باملثلجات:

بلد  �هي  �ل�صباغيتي  بلد  هي  �إيطاليا  �أن  �ملعر�ف  من 
�ملثلجات "�آي�ض كرمي" �إل �أن �أملانيا كانت موطن �خرت�ع 
�ملخرتع  ق��ّدم  حيث  باملثلجات"  �ل�"�صباغيتي  طبق 
�لطبق  هذ�  فونتانيال  د�ري��و  �إيطايل  �أ�صل  من  �لأمل��اين 
جميع  يف  �لطبق  ��صتهر  ثم  �من   ،1969 عام  لعائلته 

�أنحاء �لعامل.
�ملثقب �لكهربائي:

ت�صهيل  يف  �أمل��ان��ي��ان  ع��ام��الن  رغ��ب   1895 ع��ام  يف 
�ت�رشيع عملهما يف جمال �لبناء �خا�صة يف �أثناء ثقب 
�لعملية،  لت�رشيع  كهربائيا  جهاز�  ���صتخدما  �جل��در�ن، 
لالأمر  ينتبه  �إميل فاين  �لأملاين  �هو ما جعل �ملكت�صف 
فقام ب�صنع �ملثقب �لكهربائي �لذي �أ�صبح جزء� �أ�صا�صيا 
من �لعمل يف �لوقت �حلا�رش �ل ميكن �ل�صتغناء عنه يف 

جمال �لبناء.
معجون �لأ�صنان:

يف  ماينبورغ  فون  �أ�تومار  �لأملاين  �ل�صيدلين  �كت�صف 
در�صدن معجون �لأ�صنان بعد �إجر�ئه عدة جتارب ل�صناعة 
�لأ�صا�صية  ��لدهون  �لكل�ض  على  يحتوي  فاخر  معجون 

�دهن �لنعناع. �كان فون ماينبورغ 
�إىل �صناعة معجون ي�صاعد  يطمح 
�جع  من  يعانون  �لذين  �ملر�صى 

هو  ماينبورغ  �فون  �لأ�صنان، 
م���ن �أع���ط���ى ����ص��م 

نت"  � د � ر كلو "
ل���ل���م���ع���ج���ون 

�ملعر�ف.

�أ�صارت در��صة بريطانية �إىل جناح ��صتخد�م بنكريا�ض �صناعي مع مر�صى �لنوع 
�لثاين من �ل�صكري، بعد ثبوت جناحه من قبل مع مر�ض �ل�صكري من �لنوع �لأ�ل.
��جلهاز، �لذي ي�ص��ار �إليه �أي�صا با�صم نظام تو�صيل �لأن�صولني، ير�قب م�صتويات 
�ل�ص��كر يف �لدم، �يزيد �أ� يقلل من �ص��خ �لأن�صولني تباعا، فيما ي�صبه �آليات عمل 
�لبنكريا�ض �لطبيعي. �ُن�رش �لبحث يف د�رية لن�ص��يت، �جاء فيه �أن هذ� �جلهاز 
يجنب �ملر�ص��ى حقن �لأن�صولني �ملعتادة، ��لأعر��ض �لناجمة عنها مثل ت�رشر 
�جللد. �إل �أن تكلفة �جلهاز تفوق تكلفة �حلقن، �تتطلب تو�ص��يل �جلهاز باجل�ص��م 
ب�ص��كل د�ئم. كما �إن �لبنكريا�ض �ل�صناعي "ي�صمح بنظام �أكرث ��صتجابة لتو�صيل 
�لأن�ص��ولني، ��أثبتت �لدر��ص��ات �لطبي��ة حتى �لآن كف��اءة ��ص��تخد�مه، ��إمكانية 
حت�ص��ني �لنتائج �ل�ص��حية". �ي�صمل �جلهاز جم�ض مل�ص��تويات �لغلوكوز، يخرتق 
�جلل��د �يقي���ض م�ص��تويات �ل�ص��كر كل دقيق��ة �إىل ع���رش دقائ��ق، �يح��دد كميات 
�لأن�ص��ولني �لتي يحتاجها �ملري�ض تباعا �فق هذه �لقيا�ص��ات. يذكر �ن �لدر��صة 
�ص��ملت  40 �صخ�صا من مر�ص��ى �لنوع �لثاين من �ل�ص��كري، ���صتمرت على مد�ر 

ثالثة �أيام.

ك�ص��ف مارك ز�كربريغ، موؤ�ص���ض في�ص��بوك، عن تفا�ص��يل خطط ياأم��ل يف �أن توؤدي �إىل 
مكافحة �لأخبار �لز�ئفة على موقع �لتو��ص��ل �لجتماعي. ��أ�ص��بح في�ص��بوك حمل جدل 
بعد �صكا�ى بع�ض م�صتخدميه من �أن �لأخبار �لز�ئفة عليه �أثرت على نتيجة �لنتخابات 
�لأمريكية.  �ن�رش ز�كربريغ تفا�صيل م�صاريع عديدة للتعامل بجدية مع �لأخبار �لز�ئفة. 
�ج��اءت مالحظاته بعد �أقل من �أ�ص��بوع من رده على �لنتقاد�ت �لتي �جهت لفي�ص��بوك 
ب�ص��بب �لأخب��ار �لز�ئف��ة، حيث ق��ال حينئ��ذ �إن 99 باملئة م��ن �ملحتوى على في�ص��بوك 
"حقيقي". �قال �إن �ل�رشكة تعكف على ت�صميم ��صائل جديدة ميكن من خاللها ر�صد 
"�ملعلومات �خلاطئة"، م�صري� �إىل �أنه يجري بحث �لعمل مع منظمات معنية بالتثبت من 
�حلقائق.  ��أ�ص��اف:"نعمل على هذه �مل�ص��كلة منذ فرتة طويلة �نتحمل هذه �مل�ص��وؤ�لية 
بجدية." �لكنه �أ�ص��اف قائال �إن �مل�صكلة "معقدة فنيا �فل�صفيا حيث ل يريد في�صبوك �أن 

يثني �لنا�ض عن م�صاركة �آر�ئهم، �أ� �أن ي�صبح حكما على �حلقيقة." 
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