
ــســألــة لــيـسـت تـخص ثــمــاني اتــفــاقــيـات مــتــنــوعـة ا
االخـتــصـاصـات مع الـصــ  فـمـا أكـثــر االتـفـاقـيـات
ومذكـرات الـتفـاهم التـي وقّعـتهـا احلـكومـات الـعراقـية
في ست عشرة سنـة  بائسة من االنـهيارات والتردي

والتخلف . فما اجلديد اآلن ? 
الــذهــاب الى الـصــ  يــجب ان يــكـون بــثــقل يـوازي
تـغــيـيـر الــبـوصــلـة في قــرار سـيــاسي واسع الــنـطـاق
وراسخ الـدعـامـات  لالنتـقـال من حـالة عـيش الـعراق
ـشرّدة الى عـلى منـح التلـيق االّ بـالـشـعـوب الفـقـيـرة ا
حـالة بـنـاء بـلـد كامـل وانتـشـاله من احلـضـيض  عـبر
ـفــكـكـة ــأكـولــة وا ـعـلــوسـة وا تــصـفــيـر مـشــاريـعـه ا
والـشروع بـنـقـطـة انطـالق واثبـة تـسـخـر لهـا امـكـانات
الـدولة االحتـاديـة كـامـلـة بغـداد واالقـلـيم بـعـد تـوقيع
اتـفاق سـيـاسي موثق لـلخـروج من عـنق الزجـاجة الى

ة .  احلياة الكر
هل يوجد تفكير من هذا القبيل حتى اآلن ?

الـعراق لديه ثـروة نفـطيـة وعمق من الثـروات الضـامنة
لـلـتسـديـد حـتى لـوكانـت اخلطـة عـشـريـة أو عشـريـنـية
العادة بناء بـلد كامل . لكن العـراق لديه أيضاً ميراث
ـالي واالداري الـذي عـظـيم من الــفـسـاد الـســيـاسي ا
يـزداد مع االيام وال دلـيل عـلى نقـصـانه  ومن ثمّ فإنّ
اللبـنة التي ستبنـيها الص سـيقابلهـا خمسون معوالً

للهدم بدوافع الفساد الداخلي أو العمالة للخارج .
الـذهاب الى الـص مـن اجل بنـاء البـلد  يـشبه رحـلة
ـاء من اجل ـتــعـبــدين الـراضــ بـاخلـبــز وا الــزهّـاد ا
ـقبل  من أجل رؤية طلـوع ابتـسامة طـفل في اجليل ا
ــفـروق مـن اخلـيـط االسـود من ذلك اخلــيط االبــيض ا
الـفـجـر الـذي المــحـالـة سـيـطـلع ذات يـوم  وامـلـنـا ان
يـكـون بزوغـه على يـد اسـتثـمـارات عمالقـة مع الـص
ولـيس بـقــوة احلـديـد والـنـار وأنــهـار جـديـدة من دمـاء

حينما يغرق اليأس كل شيء.
الـــذهــــــــــــــــاب الى الــــصـــ يــــعـــنـي حـــمل خــــطـــة
ـرات في اسـتـراتــيـجـيــة تـمّت مــنـاقـشــتـهـا عــشـرات ا
ان مـن  أجل استقـرار صيـغتـها بـشكل ناضج  الـبر
لـيئة إذ يفـر النوّاب بـآذانهم ا وليس كـما يـحدث االن 
ـنــاكـفـات والـكالم بــأنـبـاء االمـتــيـازات والـصــفـقـات وا
التافه  في انتظار سماع ما تسفر عنه عملية روتينية
ـا يــذهب بـعـضـهـا مع ذهـاب من تـوقـيـع اتـفـاقـيـات ر

الوزير.
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ــــرور ــــركـــــبــــات وإشـــــارات ا ا
واحملـطــات كـمـا يـتـم اسـتـخـدام
ــنـطــقـة الخــتـبــار أول حـافالت ا
بدون سـائق في الـبالد. يـذكر أن

مــديـنــة الـوســائط الــرقـمــيـة هي
مـــــجـــــمع عـــــالي الـــــتــــقـــــنـــــيــــة
لـلـتـكـنولـوجـيـا الـرقـمـيـة ويضم
مكـاتب شبـكيـة واسعـة االنتـشار
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شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي محبيها
بوصـفـتهـا الـسـرية لـلـحفـاظ عـلى قـوام رشيق
وجـسـد مـثـالي دون اتـبـاع حـمـيـة غـذائـيـة أو

الذهاب لصاالت اجليم.
و ظهرت الـفنانـة العائـدة لتوها من احلج  في
ارسـتهـا لريـاضة مـقطع فـيديـو جديـد خالل 
ـشي عـلى كورنـيش دبي وشـجعت مـحـبيـها ا
ـــــشي عـــــلى األقل  6مــــرات عـــــلى ضـــــرورة ا
ـدة نصف سـاعة مع اخـتيـار مكان أسـبوعـياً 
يـتـمـتع بـالـهـواء الـطـلق سـواء بـحـر أو مـكان
مــلئ بــاألشـجــار واخلــضـرة مــشــددة عـلى أن
االنــتــظـــام عــلى هــذا األمــر يـــغــيــر من حــيــاة

الشخص كثيراً.
ـتـابـعـيـهـا في نـصـيـحـة أخـرى وجـهـتـهـا أمل 
تــعــلـيـق عـلى الــفــيـديــو وهي: (في الــصــبـاح
ــاء الــفــاتـــر مع عــصــيــر إشــربــوا كــوب مـن ا
لـيمـونـة (حامـضة) وال تـأكـلوا اال بـعد سـاعة..
وكل يـــوم 30  دقــــيـــقـــة مـــشـي ســـريع ســـوف
تـالحــظــون الــفــرق لـن تــصــدقــوا!!! وادعــولي

باخلير.. وبال ريجيم ونادي).
يُــذكـر أن أمل طــرحت مــنـذ عــودتـهــا لــلـفن في
اعـقــاب اعالن اعــتــزالــهــا الـغــنــاء الــعــاطـفي
ــولـد الــنــبـوي ــنـاســبــة ا أنـشــــــــــــودتــ 
الـسالم عـلـيك يـاسـيـد اخللق عام 2017 ويوم
والـتي مـولــدك مــحــمــد …طـلـع الـبــدر عــلــيــنـا 
ـؤلف مصطـفى حسن احلان وتعاونـت فيها ا
مــصـطـفـى شـكــري وتـوزيع مــوسـيـقـي حـسـام

الصعبي.
اضي طـرحت أمل أنشودة (الله في رمضان ا
أكـبر) من كـلمـات وموسـيقى مـصطفـى شكري
وتـوزيـع حـسـام الــصـعـبـي وذلك بـعـد أغــنـيـة
(حجابك تاج) التي حـققت جناحاً كبيراً وهي
من كــلـمـات الــشـاعـرة ســلـمى رشــيـد وأحلـان
مــصــطـفى شــكــري وتـوزيـع حـســام صــعـبي

والكليب من إخراج محمد دايخ.
فــيـــمــا وجــدت دراســـة جــديــدة أن الـــنــحــافــة
كن للكثير من موجودة في اجلينات بـحيث 
الـنـاس الـبـقـاء نحـيـلـ دون احلـاجـة إلى قوة

إرادة واتباع نظام غذائي قاس.
وحـلل عـلـمـاء مـن جـامـعـة كـامـبـريـدج جـيـنـات
ارسـون الـتـمارين 1622 شـخـصـاً نحـيـفـاً ال 
الرياضية وتوصلوا إلى أن هؤالء األشخاص
لــديـهم جــيـنـات خــاصـة جتـعــلـهم يـأكــلـون مـا

يشاؤون دون أي زيادة في الوزن.
وأوضح الــقــائـمــون عــلى الـتــجــربـة أن ثــلـثي
لكون هذه اجلينات ومعظمهم البشر تقريباً 
. كما توصلوا إلى أن  %18من من اآلسيوي
النـحافة »مكـتوبـة في حمـضنـا النووي ?«ما
يـفــسّـر وراثـة األشـخــاص الـنـحـيــفـ أجـسـام

آبائهم.
ويـعـوّل الـبـاحـثـون عـلى نـتـائج هـذه الـدراسـة
لـتــطـويـر أدويـة جــديـدة حتـاكي آثــار جـيـنـات
كن استخدامها في مساعدة النحافة بحيث 
األشـــخــــاص األقل حـــظــــاً في احلـــفــــاظ عـــلى

أوزانهم.
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فهوم أن يستـسلم الكـثير منـا 
احلــمـاة قـاســيـة وأن الـتـوافق
معها شبه مـستحيل وجند أن
هـنــاك الـعـديـد من األفالم الـتي
 إنـــــتـــــاجـــــهـــــا حـــــول هــــذا
Meet ــوضـــوع فــقـــد حــقق ا
the Parents .جنــاحــا كــبــيـرا
وهـذه ثالث خـطـوات لـتـحـس
عـالقــــتك مع حــــمــــاتك وفــــقـــا
خلــبــراء اجــتــمــاعــيــ اولــهــا

تعي احلدود.
دعـنـا نـتـحدث عـن وضع حدود
جـــيـــدة فـــعـــنــدمـــا يـــتم وضع
قـوانـ وحـدود مـتـفق عـلـيـهـا
سـتـكـون الـعالقـة واضـحـة ولن
يـحــصل عـلى أثــر سـوء الــفـهم
خالفـات طائـلة تـؤثر عـلى تلك
العالقـة والتي قـد تمتـد ليصل
تــأثــيــرهــا لـلــعالقــة الــزوجــيـة
واالنـفــصـال. وثــانــيـهــا ضـعي

نفـسك مكـانهـا إذا كنت تـعان
مـن تـفـاعـالت غـيـر صــحـيـة مع
حــمــاتك فــمن األرجح أنــهـا لم
تـكـن قـادرة أبـدا عـلى الـسـمـاح
البنهـا بالرحـيل لذلك جند بأن
الــبــعـض يــتــأثـــرون نــتـــيــجــة
ألفـكـارهم الـسـلـبـيـة جتـاه فـقـد
أبـنـاؤهم وانتـهـاء دورهـا كأم
لذلك يجب مراعـاتها وأخذ ذلك
بع االعتبـار. واخيرا التحلي
بـالـصبـر والـتفـاهم حـيث ندرك
أن كـل هــــذه األشــــيــــاء ســـوف
تــسـتـغـرق بــعض الـوقت ولـكن
ــهم هــو أنك بــخــيـر مـع هـذه ا
الــعالقـة ســواء كـانت وديـة أو
صـــعـــبــة وأن تـــكـــون حــدودك
ـــنـــفـــعــــة عـــائـــلـــتك مــــحـــددة 
ـبــاشـرة فال تـوجــد مـشــكـلـة ا
لــــيس لــــهـــا حـل. لـــذلـك يـــجب
الـتــحــدث عـنــد حـدوث أمــر مـا

ومناقشته سويا حتى يحل.
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اليــ من الــنــاس عـلى اعــتـاد ا
افتـتاح نهـارهم بقـدح من الشاي
أو الــقــهـوة وال يــنــســون هـذين
ـــشــروبــ فـي  أثــنــاء الـــعــمل ا
ايــــضـــاً . وفـــيـــمـــا يـــرى بـــعض
األشـخــاص أن الـشــاي بـديل عن
الــقـهــوة هـنــاك آخـرون يــعـدون
ـفـضل في الـقـهـوة مــشـروبـهم ا
حــ يــحـرص فــريق ثــالث عــلى
تــــنــــاول كالهــــمـــا وفـي اوقـــات
مـخــتــلــفــة ومــنـاســبــة لــلــحــالـة
الـنـفـسيـة  وهـو مـا يـثـيـر اجلدل
الــطــبي واالجــتـمــاعي والــذوقي
فاضلة بينهما. تساؤالت حول ا
لكن بـقـدر ما هـنـالك اختالف في
األذواق هنـاك اختالف كـبير في
النـقـاش حول الـفوائـد الـصحـية
لـلطـرفـ بـحـسب مـوقع (هـيلث
الين) األمـريـكي الـذي أوضح أن
ـــشــروب هـــنــاك نـــقـــاش حــول ا

األكثر استهالكا في العالم.
وبـيـنـمـا يـقـول الـبـعض يـتـحدث

وشـــقـــقـــا ومــعـــارض وقـــاعــات
مـــؤتـــمـــرات ومـــقـــرا لـــشـــبـــكــة
ـراكز الثقافية في التليفزيون وا

سول.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

الشريط األول :
أرى أنَّ أقصى ثـمن سـتدفـعه أمريـكا بـعد ضـربة أرامـكو
ـوافقة على إسقاط احلـوثي في صنعاء . وجعة  هو ا ا
هــذا أمـــر ســتــســـعــد به الـــســعــوديـــة وحــلـــفــاؤهــا  ألنه
سيـخرجـهم من الوحل الـيمـني البـريء  من دون خسارة
ــســألــة مــاء الــوجه . إيــران سـوف ال عــظــيــمــة تــتــصل 
تعـترض عـلى خسـارتهـا احللـيف احلوثي اجلـديد  ألنـها
ترى فـيه عبـئاً ثقـيالً فقـيراً  راكـباً علـى ظهرهـا وخزنـتها
ـتـهـرئـة  وفي نـهـايـة الـفــلم سـيـكـتـفي خـامـنـئي ـتــعـبـة ا ا
بالـعراق الـكنـز  كحـديقـة متـقدمـة للـزرع وللـدم اجملاني 

وللحلب الطائفي السهل .
الشريط الثاني :

بعد ساعات قـليلة عـلى حريق أرامكو السـعودية  نشرت
أمــريـكــا وهي الـراعي الــرسـمـي لإلرهـاب الــكـوني اآلن 
صـوراً للـدخـان األسود وهـو يـغـطي عشـرات كـيلـومـترات
ـقـصـوفــة  لـكـنـهـا لم تــنـشـر أيَّ صـورٍ لـعـشـر ـنــطـقـة ا ا
طـيـارات مــسـيّـرات  وصـواريخ كــروز  أعـلن احلـوثـيـون
ـنـشـأة الـنـفـطــيـة الـعـمالقـة بـواسـطـتـهـا . أنـهـم قـصـفـوا ا
ريضة . بومبيو األهبل اتهم طهران القوية  وبرّأ بغداد ا
طـهران نـفتْ وضـحكتْ . الـلـعبـة مسـتـمرة حـتى تـأكلَ نارُ

العرب ما تبقى من حطبهم .
الشريط الثالث :

أيها العرب اخلليجيون :
انـسحـبـوا فوراً من حـربـكم الـغبـيـة العـبـثيـة اخلـاسرة في
الـيـمن  واهـربـوا فـوراً من تـمـويـلـكم لـلـحـرب الـبـاطلـة في
ـساهمـتكم احلـاسمة سوريـة  واشعروا بـالنـدم واخلزي 
في تـدمــيـر وغـزو الـعــراق وتـمـكـ إيـران وأمــريـكـا مـنه 
وهـجـرتـكـم الـقـذرة صـوب لـيـبـيـا وتـدمـيـرهـا وتـفـكـيـكـهـا 
وسـاهمـوا مـساهـمـة أسـاسيـة في تـعـويض تلك الـبـلدان 
وتـفـرغـوا لـبنـاء بـلـدانـكم اجلـمـيلـة  لـيس بـزرعـهـا بـأبراج
قـراطية الزجاج الـناطـحة للـغيوم فـقط  بل باحلريـة والد
مـكنـة  والعـلم والـعمل واإلعـتمـاد على الـذات وما حتت ا

األرض وما فوقها من خيرات ال تنضب أبداً . 
ـية  قررت تـدميـركم وتفكـيككم  اسـونية الـعا أمريـكا وا

فانتبهوا قبل اخلراب الكبير . 
الشريط الرابع :

تتم استضـافة حركة طـالبان ومشـتقاتهـا القاعدة وداعش
ـتـوحشـة الـتي تـنـتـمي الى نـفس  والـكـائـنـات الـبـشـريـة ا
ــتــــــــرفــة  ثم في الــصـــنف الــقــاتل  في الـــدولــــــــــة ا
ا بـعد ذلك في طهـران التـي تلـعب على كل احلـبـال  ور
ـعـزّب مــضـيف كـامـــــب ديـفـيــد األمـريـكي الــشـهـيــر  وا

ترامب .
آخـر عــمـلــيـات طـالــبـان كـانت هــجـومـاً
وغداً على مشـفى  قتل وجرح نحو

مائة مريض .
يـجري هـذا بـسـبب ورعايـة وسـقـاية

لعونة . معلنة من أمريكا ا
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أطلق تطبيق (واتساب)  ميزة
شاركة تسمح للمسـتخدم 
مـنـشورات احلـالـة على شـبـكة
الــــــتــــــواصل االجــــــتـــــمــــــاعي
(فيسبوك) وذلك بعد أشهر من
االخــــــــتــــــــبـــــــار بــــــــحــــــــسب
(extranews.tv). ولـم تُـــعـــلن
ــمــلــوكـة لــشــركـة واتــسـاب (ا
ــيـزة فــيـســبــوك) عن إطـالق ا
رســـمـــيــا ولـــكن الـــعـــديــد من
ستـخدم أفـادوا عبر موقع ا
تويتر) التواصل االجـتماعي (
ـيـزة وهـذا ليس عن وصـول ا
لــلــجــمــيع مــا يــشــيــر إلى أن
ــــــيـــــزة ســــــيــــــكـــــون إطـالق ا
ـــيـــزة تـــدريــــجـــيـــا. وبــــدعم ا
اجلــــــــديـــــــدة ســـــــوف يـــــــرى
ــســتــخــدم اخلــيــار اجلــديــد ا
(شـارك إلـى قـصــة فــيـســبـوك
ـــكــنـه الــنـــقـــر عــلـــيه حــيـث 
لالنتقـال إلى اخلطوة الـتالية.
كن للـمستـخدم رؤية وهنـاك 
كن مشاركة التطبيقات التي 
حــالــة واتــســاب مــعــهــا. وفي
ـسـتخـدم أكـثر من حـال نـشر ا
حــالــة عـلـى واتـســاب فــإنــهـا
جـــمــيـــعـــا ســوف تُـــشــارك مع
قصص فـيسـبوك لـذا فإنه في
ـــســـتـــخـــدم حـــال لـم يـــرغب ا
ـــشــاركـــة جـــمـــيع احلــاالت
فيتع عـليه الذهاب إلى قسم
(حــــــالـــــــتي  My Status) ثم
اخــتـيــار احلـاالت الــتي يـرغب
في مـشـاركـتـهـا فـقط وذلك من
خالل الـنـقــر عـلى زر الــقـائـمـة
في الـزاويـة العـلـيا الـيـمنى ثم

خيار (شارك إلى فيسبوك).
جتدر اإلشـارة إلى أن احلاالت
الــتي تُــشـارك خــارج واتـسـاب
لن تـتـمـتع بـالـتـشـفـيـر (نـهـاية
إلى نـهايـة) كـما يُـشار إلى أن
ن كان يزة مـتاحة فقط  هذه ا
ــلـك تــطــبــيق فــيــســبــوك أو
فــيــسـبــوك اليت مــثــبــتًــا عـلى

هاتفه.
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صـدمت الفـنـانـة الـلـبنـانـيـة المـيـتا
ـقطع فـيـديو فـرجنـيـة متـابـعيـهـا 
خــاص جــداً جـــمــعــهــا بـــنــجــلــهــا

) في احلمام. الوحـيد (جاست
الميـتا ظـهرت في الـفيـديو تـستحم
مـع ابـنـهـا وتـمـرح وتـلــــــــعب مـعه
في حــــــــوض االســـتــحـــمـــام عــلى
أنــغـــام األغــــــــــــنــيـــة الـــشــهـــيــرة
(baby shark)وفـي الـــوقـت الـــذي
حرصت فـيه عـلى اخفـاء أجزاء من

جسدها وجسد ابنها بالصابون.
لم تـهـرب فــرجنـيـة مـن االنـتـقـادات
الـتي انهـالت علـيهـا من متـابعـيها
حيث رأى أغلبهم أن هذه اللحظات
اخلــاصـة ال يــجب مــشـاركــتــهـا مع
الــنـشــطــاء عـبــر مــواقع الــتـواصل
االجــتـمــاعي في الــوقت الـذي رأى
الـبـعض اآلخـر الـفـيـديـو من جـانب
عـفــوي آخـر ووصــفـوه بـالــطـريف
والـذي ال يــتـضـمن لــقـطـات مــخـلـة
بـاحلـيـاء السـيمـا ان روح الـطـفـولة
طاغية عليه كما ان رغوة الصابون

حجبت جسد الفنانة العاري ..

عن انـتــشـار الـشــاي لـدرجـة أنه
رفــــيق لـــعـــدة أطــــبـــاق في عـــدة
ثقافات بـينما يـركز آخرون على

شهرة القهوة.
ـــوقـع األمـــريـــكي إن ويــــقـــول ا
ـقــارنـة اخلـالــصـة بـيـنــهـمـا لن ا
تـكـون دقيـقـة مـا لم يـتم الـتـطرق
إلى أن هـــنـــاك أنــواع مـــتـــعــددة
للمشروب حسب تركيز القهوة
مـــــثـال أو مـــــدى اخــــــتالطــــــهـــــا
بــاحلــلــيب أو نــوعــيــة الــشـاي
ســواء كــان أخــضــر أم أسـود أو
بـنـكـهــات أخـرى أو حـتى بـطـرق
وقع حتضيـر كل منهـما. ولفت ا
قارنات تكون ب إلى أن أغلب ا
الشاي األسود والقهوة السوداء

اخلالصة.
وحتــتــوي الـقــهــوة عـلى نــســبـة
كافي أعـلى من الشاي وهو ما
يــجـــعـل نـــســـبــة اإلقـــبـــال عـــلى
تـنـاولــهـا أكـبـر بــحـسب (هـيـلث
الين) الـــذي أوضـح أن الـــقـــهــوة
الـــــســـــوداء حتـــــتـــــوي ضـــــعف

ــوجــود في الــشـاي الــكــافـيــ ا
األسود.

ــــــوقـع: (رغم هــــــذا ويــــــقــــــول ا
االخـتالف فـإن نـسـبـة الـكـافـيـ
ـــوجـــودة فـــيــهـــمـــا إذا مــا  ا
اســتــهالكــهــمــا بــاعــتــدال غــيـر
مضـرة بالصـحة). مـضيـفا: (تلك
الــنــســبـة لــهــا فــوائـد مــتــعـددة
ومـنـهـا تــقـويـة الـنـشـاط الـبـدني
وتنشـيط اليـقظة الـعقلـية واحلد
من خــــــطـــــر بـــــعـض األمـــــراض

زمنة). ا
وحتـتـوي الـقـهـوة والـشاي عـلى
عـلى نــسب عـالـيــة من مـضـادات
األكـســدة وكل مـنــهـمـا يــحـتـوي
عـــلى أنـــواع مـــعـــيـــنــة مـن هــذه
ـوجودة ـضـادات بل إن تـلك ا ا
في الـشـاي األســود مـثال تـمـنع
تطور سـرطاني القـولون والرئة
ـــوجـــودة في في حـــ حتـــمي ا
الــقــهــوة من ســرطــانـي اجلــهـاز

الهضمي والكبد.
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كوريـا اجلنوبـية أنه اعـتبارا من
قـبل سوف يبدأ إنسان أكتوبر ا
¨الـعمـل في خـدمة ˙روبوت  آلي 
¨في ˙دلـيـفـري  تـوصـيـل الـسـلع 
مـديـنـة الـوسـائط الـرقـمـيـة وهي
مجـمع شـركات في حي سـاجنام
في ســــول. وقـــال جـــوجن يـــوجن
ـكلف— ديـنة ا ـسؤول بـا جاي ا
ـشروع في مـعهد ببـدء تشـغيل ا
سـتـبـدأ ˙ سـول لــلـتــكـنـولــوجـيـا 
الـــروبــــوتــــات بــــنـــقـل إمـــدادات
الـشـحن من الـشـاحـنـات بـالـقرب
من الــــطــــريـق الــــرئــــيـــــسي إلى
ــنـاطق ـتــاجــر في ا ــطـاعـم وا ا
اخلــالـــيــة من الـــســيــارات داخل
ديـنة الـرقمـية وإذا ما منـطقـة ا
سارت األمـور عـلى مـا يـرام فإن
الروبوتات سوف تتقدم في وقت
ــــــواد الحق إلـى تـــــــســــــلـــــــيـم ا
.¨وأوضحت صـحـيـفة الغـذائـية 
ـز) على اإلنترنت أن (كوريا تا
مـنطـقـة اختـبـار القـيـادة الذاتـية
في مــديــنـة الــوســائط الــرقـمــيـة
مـبطـنـة بكـابالت شـبـكة (جي (5
التي تتـيح االتصال الـفوري ب


