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يف  لال�شتباه  رجال  ثالثة  على  القب�ض  اأُلقي 
ال�شويد  اغت�شاب جماعي يف  ارتكابهم جرمية 
للتوا�شل  في�شبوك  موقع  على  مبا�رشة  بثت 

االجتماعي.
ال�شويدية  اأوب�شاال  مدينة  يف  ال�رشطة  وتلقت 
اغت�شابا  �شاهدت  اإنها  قالت  امراأة  ات�شاال من 

جماعيا يف جماعة مغلقة على املوقع.
"لقد  قال  الرجال  اأحد  فاإن  للم�شاهدة  ووفقا 

اغُت�شبت" يف نهاية الفيدو ثم �شحك.
و"الكثريين"  اإن��ه��ا  الح��ق��ا  ال�رشطة  واأك���دت 

�شاهدوا الفيديو.
الفيديو  عليها  بث  التي  اجلماعة  اأن  ويعتقد 
ت�شم عدة اآالف من امل�شرتكني. وقالت ال�رشطة 
اعمارهم  اإنها عرثت على ثالثة رجال ترتاوح 
بني 19 و25 عاما وامراأة يف �شقة يف املدينة.

واألقت ال�رشطة القب�ض على الرجال الثالثة على 
الفور.

عاما،   21 ل��ون��دغ��ري��ن،  جوزيفني  وات�شلت 
بال�رشطة عندما �شاهدت الفيديو.

�شحيفة  اإىل  متحدثة  ل��ون��دغ��ري��ن،  وق��ال��ت 
اإنها �شىاهدت الرجال  "اإك�شربي�شن" ال�شويدية، 
ميزقون ثياب املراأة ويعتدون عليها. و قالت اإن 

اأحدهم كان يحمل م�شد�شا.
ي�شاهدون  من  عدد  اليف"  "في�شبوك  ويظهر 
رات  اأنها  واأ�شافت  ذات��ه  الوقت  يف  الفيديو 
وقت  الفيديو  ي�شاهدون  كانوا  �شخ�شا   60 اأن 

ت�شويره احلي.
وقالت اإن اأحد م�شاهي الفيديو �شخر معلقا على 

اجلرمية قائال "ثالثة �شد واحد".
على  الفيديو  ���ش��اه��دوا  م�شتخدمون  وق���ال 

اأي�شا  اإنهم  االنرتنت لو�شائل االإعالم ال�شويدية 
�شاهدوا مقطع فيديو ثان نفت فيه املراأة ذاتها 
تعر�شها لالغت�شاب، ولكن توجد تكهنات عما 
باإرادتها  الثاين  الفيديو  يف  قالته  ما  كان  اإذا 

احلرة دون اإكراه.
جرائم البث املبا�رش

والقت خا�شية البث املبا�رش رواجا كبريا منذ 
اأن طرح موقع في�شبوك اخلا�شية يف نهاية عام 
االإخبارية  املوؤ�ش�شات  ت�شتخدمها  اإذ   ،2015
بني  ي�شتخدم  كما  للحدث،  املبا�رش  للنقل 
االأ�شدقاء، وي�شتخدمه اأي �شخ�ض يريد م�شاركة 

افكاره مع جمهور كبري.
اي�شا  في�شبوك  املبا�رش على  البث  ولكن خدمة 

التقطت العديد من اجلرائم واأحداث العنف.
ويف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري اأدين اأربعة 

رجال يف الواليات املتحدة بجرمية كراهية يف 
مدينة �شيكاغو بعد اأن اأظهر البث املبا�رش على 

في�شبوك تعر�ض رجل معاق ذهنيا للتعذيب.
على  النار  اأُطلق   2016 يونيو/حزيران  ويف 
اأي�شا،  �شيكاغو  من  عاما،   26 بركينز،  جون 
لنف�شه  مبا�رش  فيديو  ي�شجل  وهو  قتيال  ف�شقط 

على في�شبوك.
كما �شجل "في�شبوك اليف" اأي�شا االأحداث التي 
اأعقبت حادثا قتلت فيه ال�رشطة رجال يف �شانت 

بول يف مني�شوتا يف يوليو/متوز 2016.
االجتماعي  التوا�شل  �شبكة  ن�رشت  ذلك  واإث��ر 
للبث  �شيا�شتها  ع��ن  التفا�شيل  م��ن  امل��زي��د 
الطريقة  بنف�ض  �شيعامل  اإنه  وقالت  املبا�رش، 
املحتوى  باقي  مع  فيها  التعامل  يتم  التي 

املن�شور.

 Creators في تحديث
Update على إكس بوكس1؟

خط زهري عمودي 
في شاشة جالكسي إس 7 إيدج

تطلق تحديث
 iOS 10.2.1 رسميًا

 تختم الربع الرابع بنجاح وتقترب 
من إتمام صفقتها مع “فيريزون”

ب��داأت مايكرو�شوف��ت باإر�ش��ال اأول ن�شخ��ة ا�شتعرا�شي��ة م��ن حتدي��ث نظام 
 Creators الت�شغي��ل اجلديد الأجهزة اإك�ض بوك���ض واملعروف باإ�شم حتديث
Update، واليوم لدينا نظرة اأولية عن اأبرز امل�شتجدات يف هذا التحديث.
ويرّك��ز هذا التحديث على حت�شني االأداء و زي��ادة التناف�شية وحت�شني جتربة 
اال�شتخ��دام. بداية مت اإعادة ت�شميم الدليل لي�شه��ل الو�شول اإىل اأبرز االأ�شياء 
الت��ي تق��وم بها يوميًا بحيث ميكن��ك الو�شول اإليها ب�شغط��ة زر واحدة. ولو 
�شغط��ت زر الدلي��ل اأثناء اللع��ب �شتظهر ل��ك واجهة جديدة ت���رشع الو�شول 
ملختل��ف االأق�ش��ام التي حتتاجه��ا مثل االألع��اب االأخرية واملتج��ر وغريها. 
�شمل��ت التح�شين��ات اأي�ش��ًا امل�شاع��د ال�شوت��ي كورتانا بحي��ث ميكنه �شبط 

املنبه والتذكريات. 

ا�شتك��ى ع��دد من اأ�شح��اب هواتف جالك�شي اإ���ض 7 اإيدج بظه��ور خط لونه 
زه��ري عم��ودي يف �شا�شة الهاتف. هذا اخلط يب��دو اأنه ناجت عن خلل ما يف 
ال�شا�ش��ة وال ميكن التخل�ض منه اأو اإزالت��ه، فهو خلل عتادي ولي�ض برجمي، 
واملث��ري للغراب��ة اأن ال�ش��ور املنت�رشة عل��ى االإنرتنت تظه��ر اأن اخلط بنف�ض 
امل��كان حتدي��داً يف كل احل��االت. وت�شارب��ت التف�شريات ح��ول �شبب ظهور 
اخل��ط حيث ي�ش��ري بع�شه��م اإىل تعر�ض الهات��ف ل�شدمة مث��ل الوقوع على 
االأر�ض اأو ا�شدامه بج�شم �شلب اأو حتى تعر�شه للماء وغريها من االأ�رشار، 
لك��ن اأ�شحاب ال�شكاوى نفوا تعر�ض الهاتف الأية موؤثرات من هذا النوع. مل 
ي�شدر رد ر�شمي من �شام�شوجن حول املو�شوع نظراً الأنه غري منت�رش كفاية 

بني امل�شتخدمني كما اأنها مل تقل اأنها �شتحقق باملو�شوع.

اأطلق��ت �رشك��ة اأبل يوم اأم���ض اأحدث اإ�ش��دار من نظام ت�شغي��ل هواتفها 
املحمول��ة، م��ع العديد م��ن االإ�شالح��ات والتح�شينات االأمني��ة؛ لي�شل 
iOS.2.1 جلمه��ور امل�شتخدمني بعد جولته االأخرية من االختبار ِمْن 

لني يف برنامج اأبل. ِقَبِل املطورين وامل�شتخدمني امُل�َشجَّ
 iOS ُيع��دُّ هذا هو التحدي��ث الرئي�شي الثاين بعد اأن اأطلق��ت اأبل حتديث
10. وبالن�شبة ملن يود التحديث، ت�رشي العملية على النحو امُلعتاد، من 
خ��الل التحقق اإذا ما كان جهاز االآيف��ون اأو االآيباد الذي متلكه متوافق 
م��ع التحدي��ث بالفعل اأم ال، ث��م حتميل التحديث وتثبيته��اإذا كان لديك 
برنام��ج اآيتونز ُمَثبَّت على كمبيوترك اخلا���ض اأو جهاز ماك؛ باإمكانك 

ا حتميل التحديث من خالله، ثم ُمزامنته مع هاتفك. اأي�شً

اختتم��ت �رشكة ياهو االأمريكي��ة الربع الرابع لعامها املايل 2016 ب�شكٍل 
جي��د، م��ع حتقيق ربًح��ا �شافًيا بل��غ 162 ملي��ون دوالر يف نهاية ال�شنة 
املالي��ة 2016، ومتكنت من عك�ض خ�شائرها الت��ي قدرت ب� 4.44 مليار 
دوالر بنف���ض الفرتة م��ن العام املا�ش��ي. وكان جمموع اإي��رادات ال�رشكة 
م��ن اأكتوبر اإىل دي�شمرب نح��و 1.47 مليار دوالر، اأي اأنه��ا ارتفعت بن�شبة 

%15.4 مقارنة مع العام املا�شي.
وباالإ�شاف��ة اإىل نتائج الربع الرابع م��ن التقرير املايل لعام 2016 قالت 
ا اإمتام �شفقته��ا مع فريي��زون، وا�شتكمال عملية  ياه��و اإنها تتوق��ع اأي�شً
البي��ع يف الرب��ع الث��اين من الع��ام اجلاري. وتبل��غ قيمة اال�شتح��واذ 4.8 

مليار دوالر.

كوريا الجنوبية تطور قطارًا يسير بـ"سرعة الصوت"

علماء يسعون لتطوير "مصل للوقاية من األخبار الكاذبة"

"اغتصاب جماعي المرأة" في السويد على البث المباشر لفيسبوك

بعض البكتيريا األرضية 
قد يعيش على المريخ

الصحة العالمية تحث الدول كافة على تشديد مراقبة انفلوانزا الطيور

الصين تكشف عن درون مقاتلة قادرة على حمل 2 طن من القنابل

علماء يكتشفون وظيفة جديدة لرموش العيون

تخط��ط كوري��ا اجلنوبية البتكار قطار "فائق ال�رشعة" ق��ادر على نقل الركاب 
ب�رشع��ة ال�ش��وت تقريبا. وياأم��ل امل�شوؤول��ون يف العا�شمة �شي��ول اأن يخف�ض 
القط��ار "ذو ال�رشع��ة القريبة من ال�ش��وت" اأي القادر على قط��ع م�شافة 620 

ميال يف ال�شاعة، اأوقات الرحالت يف البالد.
و�شيعمل القطار داخل "اأنبوب منخف�ض ال�شغط"، وقد يكون قادرا على التنقل 
ب�رشعة ت�شل اإىل �شعف �رشعة القطارات املغناطي�شية، وهي االأ�رشع يف العامل 
يف الوقت احلايل. وقال معهد بحوث ال�شكك احلديدية يف كوريا: "اإننا ناأمل يف 
اإن�ش��اء قط��ار فائق ال�رشعة قادر على ال�شفر داخ��ل اأنبوب منخف�ض ال�شغط يف 
امل�شتقب��ل القريب. و�شوف نتعاون مع املعاهد املرتبطة بهذه التقنيات وكذلك 
م��ع جامعة هانيانغ من اأجل التحقق من فعالي��ة التقنيات امُلطبقة على مدى 

ال�شنوات الثالث املقبلة".
وتاأت��ي فك��رة القطار هذه بعد اأ�شه��ر من درا�شة تطبيق نظ��ام النقل امل�شتقبلي 
"هاي��رب لوب" الذي ي�شمح للم�شافرين الو�شول اإىل وجهات �شفرهم ب�رشعات 

عالية.

بداأت ال�شلطات ال�شينية حملة على الو�شائل التكنولوجية املتقدمة 
ما  على  الر�شمية  الرقابة  لتجنب  املواطنون،  ي�شتخدمها  التي 

يقومون به على االإنرتنت.
خطط  عن  املعلومات  وتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  اأعلنت  فقد 

ل�"تنظيف" و�شالت االإنرتنت غري الر�شمية.
ال�شبكات  �شهرا   14 �شت�شتغرق  التي  احلملة  ت�شتهدف  و�شوف 
االفرتا�شية اخلا�شة )VPNs( واخلطوط التي ي�شتخدمها كثريون 

لدخول االإنرتنت.
تخ�شع  اأن  البد  اخلدمات  من  االأن��واع  هذه  كل  اإن  ال��وزارة  وقالت 

للتدقيق كي ت�شتمر يف العمل.
و�شلة خمفية

اإن �شوق و�شالت االإنرتنت يف ال�شني  اإ�شعارها  الوزارة يف  وقالت 
ي�شوده "عدم التنظيم" ويحتاج لو�شعه يف اإطار قانوين.

من  تعمل  فاإنها  املوقف  لت�شوية  حماولة  يف  اإنه  قائلة  واأ�شافت 
خالل خطة طويلة االأمد ت�شتهدف تنظيم عملية دخول النا�ض على 
من  وغريها  االإنرتنت  و�شالت  �رشكات  فاإن  وبالتايل  االإنرتنت. 

و�شائل دخول النا�ض اأونالين �شتخ�شع للرقابة.
وت�شتخدم ال�شني و�شائل تكنولوجية عديدة ملراقبة ما يقوله النا�ض 
على االإنرتنت، وما هي املواقع التي ميكنهم زيارتها. والعديد من 

ويوتيوب  في�شبوك  مثل  اخلارج  يف  بال�شعبية  حتظى  التي  املواقع 
اأو مقيدة باأولئك الذين يوجدون وراء ما يعرف ب�"حائط  حمظورة 

النريان العظيم" يف ال�شني.
اإىل  االأ�شخا�ض  من  العديد  يلجاأ  احلائط  ه��ذا  ح��ول  ولاللتفاف 
جهاز  بني  اآمنة  و�شالت  وه��ي  اخلا�شة،  االفرتا�شية  ال�شبكات 
وب�شكل مبا�رش مع  بفعالية  للتوا�شل  االإنرتنت  اآخر على  وكمبيوتر 
كمبيوتر خارج ال�شني والذي يعالج املرور بينهم وبني املواقع التي 

يريدون الو�شول لها.
مل�شاعدة  ال�شبكات  لهذه  اخلا�شة  ال�رشكات  من  العديد  تلجاأ  كما 
البيانات  الو�شول ل�شبكات املوؤ�ش�شة، وللحد من كم  موظفيها على 

ال�رشية التي تكون على ال�شبكات العامة.
فاالآن البد اأن حت�شل ال�شبكات االفرتا�شية اخلا�شة، التي ي�شتخدمها 

االأفراد وال�رشكات، واخلطوط املوؤجرة على اإذن ر�شمي كي تعمل.
وهذه احلملة هي االأخرية من قبل ال�شلطات ال�شينية لتوقف النا�ض 

عن ا�شتخدام ال�شبكات االفرتا�شية اخلا�شة.
هذه  على  تعليقا  بو�شت،  مورننغ  ت�شاينا  �شاوث  �شحيفة  وقالت 
احلملة، اإن هذه اخلطوة لها عالقة باجلهود الكبرية املبذولة الإدارة 
ال�شيوعي  احلزب  موؤمتر  قبيل  االإنرتنت  على  املتاحة  املعلومات 

القادم والذي �شي�شهد "تعديال كبريا" يف قيادة احلزب.

التوا�شل  الكاذبة على و�شائل  االأخبار  دفع ظهور 
دفع  املختلفة  االإخبارية  وامل��واق��ع  االجتماعي 
لتطوير  ال�شعي  اإىل  كامربيدج  جامعة  يف  علماء 

"م�شل" للوقاية منها.
وطورت درا�شة اأعدت يف جامعة كامربيدج اأدوات 

�شيكولوجية كفيلة با�شتهداف املحتويات الزائفة.
القراء جلرعة خمففة  اأن تعري�ض  الباحثون  ويرى 
املوؤ�ش�شات  ي�شاعد  اأن  ميكن  الكاذبة  االأخبار  من 

على اإلغاء االدعاءات الكاذبة.
االأمريكية  باالنتخابات  املتعلقة  االأخبار  وكانت 
والو�شع يف �شوريا من االأو�شاع التي اأثارت قلقا.

وقال برفي�شور �شاندر فان دير ليندن من جامعة 
وتنت�رش  ل��زج��ة،  ال��زائ��ف��ة  "االأخبار  ك��ام��ربي��دج 

القراء  نزود  اأن  هي  والفكرة  كالفريو�ض.  وتنتقل 
بالقدرة االإدراكية التي ت�شاعد على بناء املقاومة 
للمعلومات الزائفة، وحني يتعر�ض القارئ لالأخبار 

الزائفة بعد ذلك �شي�شتطيع التعرف عليها".
وقد اأجريت الدرا�شة التي ن�رشت يف جملة "غلوبال 
ت�شالينجز" كتجربة مموهة، و�شارك فيها اأكرث من 

األفي مواطن اأمريكي.
التغري  ح��ول  ادع��اءي��ن  على  امل�شاركون  وح�شل 
احلقائق  ت��اأث��ري  اإن  الباحثون  وق��ال  املناخي، 
الرا�شخة لدى امل�شاركني قد األغي بفعل االدعاءات 

الزائفة التي اأر�شلت اإليهم.
وحني مزجت احلقائق باالأخبار الزائفة كان تاأثري 

االأخبار الزائفة اأقل.

تاأييد  عن  زائفة  اأخبارا  املواقع  من  كثري  ن�رشت 
البابا للرئي�ض دونالد ترامب، وعن اإمداد مناف�شته 
هيالري كلينتون تنظيم الدولة االإ�شالمية باأ�شلحة، 
موقع  على  املاليني  الزائفة  االأخبار  هذه  وتداول 
الذي قام باإمداد  التوا�شل االجتماعي )في�شبوك(، 

م�شتخدميه باأدوات لتمييز االأخبار الزائفة.
يف هذه االأثناء تفيد تقارير اأن ال�شلطات االأملانية 

ت�شعى لتطوير اأدوات ملكافحة االأخبار الزائفة.
ما هي االأخبار الزائفة ؟

لي�ض  الت�شلية  اأو  الت�شليل  بهدف  االأخبار  اخرتاع 
جديدا، لكن مع و�شائل التوا�شل االجتماعي اأ�شبح 
االأخبار احلقيقية  تروج ب�شكل يجعل متييزها عن 

�شعبا.

تنب��اأ علم��اء اأحي��اء اأمريكي��ون ب��اأن بع���ض جمموعات 
البكتريي��ا القدمي��ة املوج��ودة على االأر�ض ق��ادرة على 
البق��اء على قيد احلي��اة يف ظروف الربد وه��واء املريخ 
املتخلخل. وقد اأج��رى العلماء جتاربهم على ميكروبات 
 Methanothermobacter wolfeit م��ن ن��وع
Meth aو  Methanosarcini barceriو
nobacterium formicicum علم��ا ب��اأن ه��ذه 
الكائنات املجهرية تعي�ض يف ظروف انعدام االأك�شيجني 
وتنتج امليثان. واأظهرت جت��ارب علماء االأحياء اأن هذه 
البكترييا القدمية املذكورة اأعاله ت�شتطيع اأن تعي�ض ملدة 
3a21 يوم��ا يف ظروف ال�شغط اجلوي املنخف�ض جدا 
للمري��خ والبال��غ 0.006 م��ن ال�شغط اجل��وي االأر�شي، 
مما يدل عل��ى اأن هذه الكائنات املجهري��ة باإمكانها اأن 
تعي���ض عل��ى املري��خ.  وين��وي املخت�ش��ون االأمريكيون 
موا�شل��ة بحوثه��م ويخطط��ون بالدرج��ة االأوىل لتقدير 
ق��درة البكترييا القدمية على ال�شم��ود يف ظروف درجة 
حرارة تقارب ال�100 درج��ة مئوية ناق�شا وهي درجة 

حرارة مناطق املريخ الباردة.

طالبت منظمة ال�شحة العاملية جميع دول 
كثب،  عن  الطيور  انفلوانزا  مبتابعة  العامل 

اإ�شابة  حاالت  اأي  عن  الفوري  واالإبالغ 
بني الب�رش.

مارغريت  املنظمة  رئي�شة  وحذرت 
يف  ر�شد  الفريو�ض  اأن  من  ت�شان 
نوفمرب/ منذ  دول��ة   40 ح��وايل 

ت�رشين الثاين املا�شي.
فريو�ض  م��ن  ���ش��الالت  وانت�رشت 

عدة  دول  يف  ال��ط��ي��ور  ان��ف��ل��وان��زا 
العام  اأواخ��ر  منذ  واآ�شيا  اأوروب��ا  يف 
اآالف  اإع���دام  اإىل  اأدى  ما  املا�شي، 

اإىل  الدول، باالإ�شافة  الطيور يف بع�ض 
حاالت وفاة يف ال�شني.

حتور  اإمكانية  حيال  خماوفهم  عن  خرباء  واأعرب 
الفريو�ض لينت�رش بني الب�رش ب�شهولة اأكرث.

وينت�رش انفلوانزا الطيور عادة بني الب�رش من خالل 
االت�شال املبا�رش بالطيور.

للمنظمة،  التنفيذي  املجل�ض  اأم��ام  ت�شان،  وقالت 

حل��االت  اجل��غ��رايف  ال��ت��وزي��ع  "ات�شاع  اإن 
االنت�شار وعدد ال�شالالت التي ظهرت من 

الفريو�ض، اأثار قلق املنظمة."
وعودا  تلقت  املنظمة  اأن  واأك��دت 
من  جرعة  مليون   350 بت�شلم 
النفلوانزا  امل�شاد  امل�شل 
االأدوي��ة  �رشكات  من  الطيور 
الدول  على  لتوزيعها  الكربى 
نف�ض  ظهور  يف  ت�شرتك  التي 

�شالالت الفريو�ض.
وت�شهد ال�شني زيادة ملحوظة 
بفريو�ض  االإ�شابة  حاالت  يف 
�شالالت  اأح��د  وهو   ،H7N9
كانون  دي�شمرب/  منذ  الطيور،  انفلوانزا 

االأول املا�شي، بح�شب ما نقلته رويرتز عن ت�شان.
ت�شتبعد  اأن  العاملية  ال�شحة  منظمة  ت�شتطيع  وال 
ان��ت��ق��ال ال��ف��ريو���ض م��ن اإن�����ش��ان اإىل اإن�����ش��ان يف 
اكت�شفت يف  التي  جمموعات حمدودة من احلاالت 

ال�شني.

ك�شف��ت ال�ش��ني عن طائ��رة درون اأطلق عليها ا�ش��م "Sharp Sword" ميكنها 
نقل اأكرث من 2 طن من القنابل. وقد فازت الطائرة دون طيار هذه باملركز الثاين 
يف م�شابق��ة العلوم والتكنولوجيا يف ال�شني، وهي اأول طائرة من نوعها )خارج 

.Popular Science �اإطار حلف الناتو(، وفقا ل
وُذك��ر اأن من��وذج Sharp Sword قد يدخل حيز اخلدم��ة يف اأقرب وقت ممكن 
)ب��ني عام��ي 2019 و2020(، وذل��ك ال�شتخدام��ه يف مه��ام ا�شتطالعية كتتبع 

ال�شفن احلربية االأجنبية، باالإ�شافة اإىل ا�شتخدامه يف نطاق القتال احلربي.
مم��ت طائ��رة ال��درون هذه م��ن قبل �رشك��ة �شناع��ة الط��ريان ال�شينية، وهي  �شُ
جمه��زة باثن��ني من حوام��ل القنابل الداخلي��ة، حيث ميكنها حمل نح��و اأكرث من 
2 ط��ن م��ن القنابل وُزودت طائرة ال��درون Sharp Sword بجناحني يقرب 
طولهما من 14 مرتا، اإ�شافة اإىل حمرك مروحي WSa13 مع تقنيات �رشورية 

ملنع ر�شدها برادار العدو.
Sharp Sword الأول م��رة يف نوفمرب/ت�رشي��ن  االأول م��ن  النم��وذج  حل��ق 
الث��اين عام 2013، ويب��دو م�شابها للطائرة االأمريكية ال�شغ��رية حاملة القنابل 

.American Xa47B

ات�ش��ح لفري��ق دويل م��ن العلم��اء البيولوجي��ني اأن م��خ االإن�شان ي�شح��ح و�شعية 
ت العينان قلياًل وحترَّك جفناها  مقلتي العينني يف اأثناء عملية الرم�ض اأي كلما رفَّ
ح��ركاٍت ال اإرادّية. وقد اأجرى هوؤالء الباحث��ون من جامعة بريكلي يف كاليفورنيا 
م��ع زمالء لهم جتربة تلخ�ش��ت يف جلو�ض متطوعني يف غرفة مظلمة لفرتة طويلة 
م��ن الزمن حمدقني يف نقطة م�شيئة على �شا�شة. ويف نف�ض الوقت راحت كامريات 

تتاأثر باالأ�شعة حتت احلمراء تراقب حركات اأعني امل�شمولني بالتجربة.
اأجري��ت التجرب��ة بحي��ث كانت تتح��رك النقط��ة امل�شيئة عل��ى ال�شا�ش��ة مبقدار 1 
�شنتيم��رت ميين��ا كلم��ا رم�شته��ا عين��ا امل�ش��ارك. ف�شجل��ت الكام��ريات العاملة يف 
جم��ال االأ�شع��ة حتت احلم��راء اأن عي��ون امل�شارك��ني يف التجربة كان��ت تركز على 
النقط��ة املنزاح��ة بعد رم�شها علما اأن امل�شاركني اأنف�شه��م مل يكونوا ليالحظوا تلك 

االنزياحات.

“ياهو”أبلما الجديد

الصين تبدأ حملة على وصالت اإلنترنت غير الرسمية

ظهور


