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ســـيــعـــمــلـــون عــلـى اخلط الــذي
دينت سيقلل مـدة السفر بـ ا
من عــدة ســاعــات إلى ســاعــتــ

فقط. 
وذكرت وسـائل إعالم مـحـلـية أن
كـلــفـة مــشـروع الـســكك احلـديـد
الذي تـأخـر افـتتـاحه عـدة مرات
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كـشـفت عمـلـيـة التـصـويت على
جـائـزة أفـضل العب في الـعـالم
فـي اسـتــفـتــاء االحتــاد الـدولي
لـكــرة الـقـدم (فــيـفــا) عن تـفـوق
األرجـنــتـيــني لـيــونـيل مــيـسي
على منـافسه اللدود الـبرتغالي
كريسـتيانـو رونالدو في الروح
الــــريـــاضـــيـــة. حــــيث شـــخص

مثل مـركـبات الـفالفـونويـد التي
لهـا خصائص مـحتـملـة مضادة
للـسرطـان ومـضادة لاللـتهـابات
ومضـاد للـحسـاسيـة والبـطاطا
الــتـي حتــتــوي قــشـــورهــا عــلى
فيتام »ج «أكثر من البرتقال
واأللـــيــاف الـــقــابـــلــة لـــلــذوبــان
والــبـــوتــاســيــوم والــفــوســفــور
واحلـــديـــد والــزنـك لــذلـك فــهي
مثـالـيـة ألي شخص يـتـطلع إلى
الوقاية من نزالت الـبرد وتعزيز
جـهـاز مـنــاعـته ثم تـأتي قـشـور
ن مـتازة  األنانـاس السـمـيكـة ا
يعـانون من عـسر الهـضم حيث
تـــســـاعـــد في هــــضم الـــطـــعـــام
واســتـيــعـابه بــشـكل أســرع مـا

يقلل من االنتفاخ.

ــراقـبـون عالمــات االسـتـعالء ا
والـعـجـرفـة والـصـبـيـانـيـة على

رونالدو.
وغاب كل من الالعب عن حفل
جوائـز الفيـفا الذي أقـيم مساء
االثـــــنـــــ فـي الـــــعـــــاصـــــمـــــة
الـبـريطـانيـة لـندن رغـم اختـيار
ثالية كليهما ضمن التشكيلة ا
لـــعــام 2018 في االســـتـــفـــتــاء
ـشـتـرك بـ الـفـيـفـا واالحتـاد ا

الـــدولي لالعـــبـــ احملــتـــرفــ
(فيفبرو).

وكـــان الـــبـــرتـــغـــالي رونـــالــدو
ـنتـقل حديـثـا من ريال مـدريد ا
اإلســــبـــاني إلـى يـــوفـــنـــتـــوس
اإليـــطــــالي ضــــمن الـــقــــائـــمـــة
ـرشـحـة لـلمـنـافـسة النـهـائـية ا
عــلى جـــائــزة أفـــضل العب في
الــــعــــالم لــــعـــام 2018 والــــتي
ـــصــري ضـــمت مـــعه كال مـن ا

مـنـتـخـبـات الـعـالم ومـجـمـوعـة
مــــنــــــــــــتــــقـــــاة من الـــــنــــقــــاد
الـريـاضيـ وبـخالف تـصويت

اجلماهير.
ـفـاجــأة في تـفـاصـيل وكــانت ا
التصويت هي تباين تعامل كل
من الـنجـمـ الكـبـيرين مـيسي
ورونـالـدو مع اآلخـر عـلـمـا بـأن
أيــا مـــنــهــمــا لـم يــرشح اآلخــر

للفوز باجلائزة.

مــحـمــد صالح جنم لــيــفــربـول
اإلنــكــلـيــزي والــكــرواتي لــوكـا
مــــــودريـــــتـــــــــش العب ريـــــال
مـدريــد والــذي أحــرز اجلــائـزة

بالفعل.
وعــــــقـب الــــــكــــــشـف عن فــــــوز
مـــودريــتش بـــاجلــائـــزة أعــلن
الــــفــــيــــــــــفــــا عن تــــفــــاصــــيل
التصويت علـيها والتي يشارك
فـــيــهــا قـــادة ومــدربـــو جــمــيع
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أثبـتت نـتـائج االختـبـارات التي
أجـــراهــا خــبـــراء حــول ســرعــة
الــــهــــاتف (غــــاالكـــسـي نـــوت 9)
مـــقـــارنـــة مع اجلـــهـــاز اجلـــديــد
(iPhone ) لشـركـة أبل األمريـكـية

تفوق األخير وبفارق كبير. 
وقــــال مــــوقع (BGR) اخملــــتص
بأخـبـار التـقـنيـة إن آيـفون X ان
يعاني قليال من الـبطء في تنفيذ
مـختـلف الـعـمـليـات مـشـيرا إلى
أن الـهـاتف كــان يـشـتـغل بـنـظـام
iOS 11وأضــاف (أصــبح األمــر .
iOS مـخـتلـفـا اآلن بـوجـود نـظام
 في هـــــــاتـف أبـل اجلـــــــديــــــد12
iPhone) (وتابع) اجلهاز اجلديد
XS Maxال يــعـانـي مـشــاكل في (
ذاكــــرة الـــوصـــول الــــعـــشـــوائي
(RAM) وال فـيمـا يـتـعـلق باألداء

والسرعة).
A12 وهـو يـعـتـمـد علـى معـالج  
Bionic  ــــــــــؤلـف من نـــــــــوى 6ا
مــــعـــاجلــــة. ويــــجــــري خــــبـــراء
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جتـــــاوزت 16 مــــــلــــــيـــــار دوالر.
ووقــعت الــســعــوديــة فـي الــعـام
 اتفاقا مع حتالف إسباني2011
يـنص عـلى تــشـيـيـد خط الـسـكك
احلديد وشراء 35 قطارا سريعا
فضال عن عقد للصيانة مدته 12

عاما.
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الكتاب ليس ترفاً  إنه حاجة أكيدة لتقدم اجملتمع.
دن في العـراق ال تـوجـد مـكتـبـات لـبيع الـكـتب في مـعـظم ا
الـعـراقـيـة  إالّ في نـطـاق مـحـدود ولـنـوع مـعـ من الـكـتب
وجه سـياسـياً وديـنيـاً  وهـو توجـيه تخـريبي في جـوهره ا
ــو لــكن  تـــســهــيالت احلـــكم الــديــنـي في الــبالد تـــتــيح 

طفيليات التثقيف وانتشارها .
النـاشرون الـعراقـيون ضعـفاء مـن حيث الـعدد واالمـكانات
واالنـتــشــار والــتــوزيع والــنـشــر هــذا واقع حــال اجلــهـود
ثابرين. الفردية واألهلية  وليس عيباً في الناشرين القلّة ا
بات أمراً مُـلحاً أن تـقوم دار حكـومية لـنشر وتـوزيع الكتب
ــواصــفـات لـتــســانــد الـقــطــاع اخلـاص بــجــديــة  خـارج ا
تـوافرة االن  دار تـشتـرك في قراراتـهـا النُـخب الثـقافـية ا
ـيـة في الــبـلـد  الى جــانب الـزام جـمـيع والـفـنـيــة واالكـاد
احملافظـات بإقامـة مكتـبة كـبيرة واحـدة في االقل في مركز
احملـافــظــة تــتـولـى تـوزيع جــمــيع انــواع الـكــتب وبــأســعـار
منـاسبـة تتـكفل الـدار احلكـوميـة السـيطـرة على االسـعار 
ويـتم اسـتـيـراد اهم الـكـتب الـصـادرة في الـعـالم الـعـربي 
هـمة إلصـدار طبـعات وعقـد اتفـاقيـات مع ناشـري الكـتب ا
خـاصــة بــالـعــراق وبـتــكــلـفــة مـحــدودة  وأن تــتـولى وزارة
الـثـقـافـة (هل لـديـنـا واحـدة?) بالـتـنـسـيق مـع احتـاد االدباء
واجلامـعات واجلـمعـيات الـفنـية وجـهات صحـافيـة  تنـظيم
ندوات لـلمـؤلـف في أمـكـنة ذات جـمهـور  مـثل اجلامـعات
وبعـض االنديـة الـثـقـافـية وحـتى مـقـار بـعض االحـزاب بدالً

من استمرارها في التخلف والدونية واالنحطاط.
نحتاج اعادة االعتبـار لكثير من االمور الـثقافية بالرغم من

واقع العوز الذي تعيشة أغلبية العراقي .
اليوجـد بـلـد يـتقـدم من دون حـركـة تـألـيف واسعـة وعـمـيـقة
بصحبـة جمهـور ثقافي يـنمو معـها. هذه اخلـطوة ال حتتاج
أكثر من مـائة بـرميل نفط يـوميـاً فليـكن النـفط سبيالً لـنمو
األدمغـة أيـضـاً ولـيس فقـط لنـفخ الـكـروش  بـالرغم من إنّ
عموم العراقي لم يصبهم من خير النفط سوى سخامه .
ا أحـدهم يتورط ويـقول لـدينـا تشـكيالت ثـقافـية وفـكرية ر
فـأقـول له إنّ هـنـاك مـدناً زيـد  وعلـمـيـة  وال نـحـتـاج الى ا
كاملـة لم تر صحـيفة أو مـجلة مـنذ عقـد وأكثر  وانّ ثـقافة
الـنـاس تـتحـدث عـن افـتتـاح مـطـعم ومـلـهى ونـاد  ولـم يرد
على لـسان واحـد بـ خمـسة وثـالث مـليـون نـسمـة جمـلة
افـتـتـاح مـكـتــبـة أو دار كـبـيـرة لـلـنـشــر والـتـوزيع وتـسـهـيل

عارف . ايصال ا
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األميـركية عن )دلتا إيـرالينز(
عزمهـا اعتـماد تقـنية مـتطورة
لـــتـــســريـع إجــراءات الـــســـفــر
بـالـنسـبـة لـلـمـسـافريـن والتي
ـــــمـــــكن أن تـــــغـــــنـي عن مـن ا
جـــوازات الــــســــفــــر وتــــذاكـــر
الطيران. لـكن الناشـط قالوا
ان تــأشــيــرة الــســفــر لــبــعض
الــبــلــدان ولــعـدد مـن جـوازات
الـــدول ســــتـــبــــقى الــــعـــقــــبـــة
احلــقـيــقـيــة السـيــمـا جـوازات

ايران والعراق وسوريا . 
وتعتزم الـناقلة اجلـوية تبني
تــقـنــيـة الــتــعـرف عــلى وجـوه
ــســافــرين وذلك كــبــديل عن ا
جـــوازات الــــســــفــــر وتــــذاكـــر
ــــا يـــقــــلل زمن الــــطــــيـــران 
صعود الـركاب إلى الـطائرات.
وستطبق تقنية حتديد الهوية
الـبـيـومـتـريـة( في مـرحـلـتـهـا) 
األولى بـ 15أكــــتــــوبـــر عــــلى
مـــنـــافــذ تـــســجـــيل الـــوصــول
وتـــســلـــيم احلـــقــائب ونـــقــاط

الــتـفـتــيش األمــنـيـة لــلـرحالت
ــطـار F  ـبــنى الــدولــيــة بــا
هارتـسفـيلـد جاكـسون أتالنـتا
الدولي وفق ما نقلت صحيفة
البريطانية).  ديلي ميل(
ــديــر الــتــنــفــيـذي وبــحــسب ا
لـلـعـمــلـيـات في الـشـركـة فـإنه
ســيـجــري تـوســيع اسـتــخـدام
الـــتــــقـــنــــيـــة في حــــال جنـــاح
الــتـجـربــة األولـيــة بـتــقـلـيص

زمن الصعود إلى الطائرة.
وسـتكـون اخلـدمـة في الـبـداية
اخــتــيــاريــة حــيث ســيــمــسح
سـافـرون بـيانـات جـوازاتهم ا
خالل أول مــرحــلـة لــتــســجـيل
الـصـعـود لــتـقـوم الـكـامـيـرات
ــسح ــطـار  ــنــتــشــرة في ا ا
وجـوهـهم وإعـطـائـهم الـضوء
األخضـر لالنتـقال إلى الـنقـطة

التالية.
وطـبـقـا لـشـركـة الـطـيـران فإن
التقنية اجلديدة ستخفض من
زمن إجـــراءات الــصـــعــود إلى

عدل 9 دقائق.  الطائرة 

ـــوظـــفــ فـي الــبالد لـــستُ أغـــالي إِذا أخــبـــرتُـــكمْ إنَّ جـــمــيع ا
يتـضرَّعونَ إلى الله في كُـل عشيَّةٍ وضُحى; وفـي صلواتهم; حتى
ـة; عـسى أنْ تـنـزلُ من بـرجـهـا الـعـالي ويـرقُّ ـالـيـَّ يَـهـدي سـيَّـدة ا
عون إلى موافقةِ »أمُّ اخلُبزةِ ?«ويـترقَّبونَ قلـبها علـيهم; وهُمْ يتطلـَّ
الـيَّة; على أحـر من اجلمـر تـوقيـعهـا على مـعامالتـهم في وزارة ا
وظـف ـواطنـ وا فهي اآلمـرُ والنـاهي وبـيدهـا مصـائر مـالي ا
َّنْ ينـتظرون استحداث درجات وظيفيَّة لهم أو ترقيتهم وإضافة
سنـوات خـدمـتـهم فـي اجليـش أو في دوائـر حـكـوميـة أخـرى إلى
ـاليـة يـهابـها وظيـفتـهم احلـاليَّـة وسـمعـتُ إنَّ اجلمـيع في وزارة ا
ـــواجــهــة مــعـــهــا بل أنَّ هـــنــاك ســيــاســـيــون كــبــار ويـــتــجــنَّب ا
ناصبٍ رفيعـةٍ ال يجرؤون على عتابـها أو توبيخها وشخـصيات 
; ألنَّهـا بـكل بسـاطةٍ ـواطنـ صـالح ا ـقصـود  نـتـيجـة تأخـيـرها ا
ات خـطـيــرة عن فـسـاد وسـرقـات أولـئك الـسـيـاسـيـ تـمـتـلكُ مـلـفـَّ
والـرؤوس الـكـبـيـرة الـتي يـنـدى لـهـا اجلـبـ ولـذا تـركـوا لـسـيَّدة
ـيـزانـيـة الـدولـة وفق ـالـيـة احلـبل عـلى الــغـارب; فـهي تـتـحـكَّم  ا
اجــتـهــادهــا ومـزاجــهـا; حــتى أصــبح مـقــابــلـة مــواطن لــوجـهــهـا
واطنٍ ـستحـيل. في رسـالةٍ  الصـبوح; طَـيْفـاً بعـيداً وضـرباً من ا
الـيَّة وبطشها حتفَّظَ بـالكشفِ عن اسمه خشـيةً من لؤم سيَّدة ا
ـواقع الـعـراقـيـة يـقـول فـيـهـا: »من عـجـائب وقـد نـشـرتـهـا أحــد ا
ـفـتـرض أنَّ اجلـدــد وغـرائب الـنـظـام اإلداري اجلـديـد حـث من ا
ـارسـات ــدلُّ عـلى احلـداثـة في كـل شيء إالّ أنَّ مـا ــحـدث من 
هي أبعـد ما تـكـون عن احلداثـة بَلْ تُنـسب إلى التـخلُّفِ والـفشلِ
الــذريع في اإلدارة. ســوف أسـوق مــثــاالً واحـداً عــلى األســالـيب
ـالـي واإلداري. مـنـذ تـأسـيس الـدولـة ـعــمـول بـهـا في اجلـانب ا ا
العـراقـية إلى يـوم سقـوط الـنظـام الـدكتـاتـوري كانت تـدار دوائر
الـدولــة بــانــســيــابـيــة عــدا الــدوائــر الـقــمــعــيــة في ظل األنــظــمـة
الـدكـتــاتـوريـة حـث كـانت تـدار من قــبل أزالم الـنـظـام بـعـيـداً عن
راتب القانون واحلقوق; أعود ألقول بأنَّ كان هناك تسلسل في ا
ـدة تـزــد عن الـوظـيـفـيـة فـأنـا شـخـصــاً عـشتُ احلــاة الـوظـيـفـية 
وظف من دائرة إلى أخرى في خـمسة وثالث عاماً وكـان نقل ا
ْ كــذلـك مــنح ــدراء الـــعـــامـــ نـــفس الـــوزارة من صالحـــيـــات ا
الـعـالوات والـتــرقــيَّــات والــدرجـات واإلجــازات كــلــهـا كــانت من
ـبـاشر ـسؤول ا ةِ من ا ـدير الـعـام بنـاءً عـلى تـوصيـَّ صالحيـات ا
للـموظف .لكنَّ مـا ـحدث اآلن يـدعو إلى اليـأس على حـال النظام
ـوظـفـ الـعـراقـيـ بـيدِ الـكـسـيح إذْ أصـبـحتْ مـصـائر مـالي ا
ـاليـة فـنقل سيَّـدةٍ تُـدعى (…) وهي بـدرجة مـدير عـام في وزارة ا
ــوافــقــة هـذه الــســيَّـدة مــوظف من دائــرة إلى أخــرى ال يـتمَّ إالّ 
ـتـجـبـرة على كـل شيء! وال تمـنح تـرقـيـة أو تـرفيع كـاسـتـحـقاق ا
ـوافـقـتـها! وال تـسـتـحـدث درجات وظـيـفـيَّة قـانـوني لـلـموظف إالّ 
ن مـوظف إالّ مــالم تــؤشــر بــقـلــمــهــا الــذهـبـي عـلـى ذلك; وال يُــعـيـَّ
ـوظفـ رهنـاً بيـد هذه برحـمتـها! وهـكذا أصـبح مـصيـر مالي ا
ـُبجَّلة تصوروا كم تستغرق موافقتها على أيَّة معاملة? السـيَّدة ا
ة معامـلة وهي باآلالف وكمْ من األشـهر يسـتغرق اجلـواب على أيـَّ
إنْ لم أقُـلْ مـئـات اآلالف; وكــثـيـراً مــا يـأتي اجلــواب صـادمـاً إلى
ـا ال يـأتي اجلواب سـكـ بـعـد طـول انـتـظـار ور ـوظف ا ذلك ا
ـالــيَّـة? ــواطـنــ في أدراج وزارة ا نـهــائـيَّــاً وتـضــيع مــعـامالت ا
ـهـام اإلداريـة لن يـحـسم أمـرهـا وتـبقى واألدهى أنَّ الكـثـيـر من ا
مؤجـلة; حتى تعود السـيَّدة من اإلجازة أو من إيفادها إلى خارج
; وظف العراقي العـراق?! وهنا أتساءل ويتساءل مـعي مالي ا
إذا كانت هذه السيَّدة (أُمّ اخلبزة )تتمتعُ بهذه القدرات اخلارقة?
ة في كل صــغـيــرة وكـبــيـرة فال ـالــيـَّ ـة وزارة ا وهي من تــديـر دفـَّ
لـؤون الوزارة. فهي دراء العـامي اآلخـرين الذين  حاجـةً إلى ا
ـلــفَّـاتْ بــرمـشــة عـ الـوحــيـدة الــتي تـتــمــكَّن من إدارة ماليــ ا
! لم أشـأ نقل كلُّ ما جاء في رسالة وبـإشارةٍ من أصبعـها الكر
ـواطن; ألنَّ سطورها األخيرة كانت تشتعلُ غضباً ولعنات; هذا ا
بـعـدَ أنْ ضـاقـتْ بـصـاحـبـهــا الـسـبل ودبَّ في قـلــبه الـيـأس. فـأيَّـةُ
? الـذين فقـدوا األمل نـتيـجة ـواطـن مصـيبـة حـلَّتْ على رؤوس ا
الية (أُمُّ اخلُبزة) والتي جعلتْ الغطرسة والروت القاتل لسيَّدة ا
ـواطنـ احملـروم الـذين يـنـتظـرون صـدور أوامر من ا
تـعــيـيـنـهم; ومن مـوظــفي الـدولـة الـبـسـطـاء
الذيـن يأملون بـالترفيع; مـثل األيتام على
مائـدة اللئام. فهل من مجيبٍ الستغاثتهم

نطقة اخلضراء? في ا
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وقـال دايـ تشـوي كـبـيـر مـعدي
الدراسة من كـليـة الطب بجـامعة
ســـول الــوطــنــيـــة إن "الــتــدخــ
مــــعـــروف بــــآالف من نـــتــــائـــجه
ـا في الـسـلـبــيـة عـلى الـصـحـة 
ذلك اإلصـــــابــــة بـــــالــــســـــرطــــان
وأمـراض شـرايــ الـقـلب. ولـكن
يـقل التـأكـيـد نسـبـيـا على تـأثـير

التدخ على أدمغتنا"
وتـــشــــيــــر الــــدراســــة إلـى عـــدة
دراسات أجـريت في الثـمانـينات
والـــتـــســــعـــيــــنـــات ووجـــدت أن
التـدخ يحـد من خطـر اإلصابة
ـر ولـكن هذه الـدراسات بالـزها
كـــانت تــمــولـــهــا عــادة شــركــات

التبغ.
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جـديـدة في كـوريـا اجلـنـوبـية إن
خــطـر اإلصــابــة بـاخلــرف يـزداد
ـدخــنـ ولـكن اإلقالع عن لـدى ا
ـكـن أن يـحــد من هــذه الــعــادة 

هذا اخلطر.
وقــال مــعـــدو هــذه الــدراســة في
دورية طب األعصاب السريري و
الــتــطــبـيــقي إن خــطــر اإلصــابـة
ئة باخلـرف قل بـنسـبة  14في ا
ئة بالـترتيب بالـنسبة و 19في ا
للمـقلـع عن التـدخ منـذ فترة
طـويـلـة والـذين لم يـدخـنـوا عـلى
ـــــــقـــــــارنـــــــة اإلطـالق وذلك بـــــــا
ــدخـنـ الـذيـن اسـتـمـروا في بـا

. التدخ
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مسـتويات الـكوليـستـرول الكلي
والــكــولـــيــســتــرول دون خــفض
مستويات الكوليسترول اجليد.
ووجـدت أن مــضـادات األكــسـدة
ومـــــضـــــادات اجلـــــذور احلـــــرة
الضارة الـتي تنتـجها أجـسامنا
عــنــدمــا نــتــنــفس ونــأكل كــانت
أقـــوى  20مــــرة فـي الــــقــــشـــور
ـمـيـز لهـا من تـلك ـر ا ـذاق ا وا
ــــــوجـــــــودة في عـــــــصــــــائــــــر ا

احلمضيات.
كـمـا يـحتـوي قـشـر الـتـفـاح على
الكاروتـينات مـثل بيتـا كاروت
التـي تسـاعـد على احلـفـاظ على
صـــحـــة الــــعـــيـــنــــ وتـــكـــافح
الــــســــرطـــانــــات وحتــــمي ضـــد
أمـراض الـقلـب. واكتـشف فـريق

بــــحث تـــايــــواني من جــــامـــعـــة
تـــشــــاجن شــــان الـــطــــبــــيـــة أن
وز يعالج من مستخلص قشر ا
االكــتــئــاب ألنه غــني بــهــرمـون
ــزاج كـــمـــا يـــحــمي مـــوازنـــة ا
شبـكيـة العـ ألنه يحـتوي على
الـلـوتـ وهـو مـضـاد لألكـسدة
من عـائـلــة الـكـاروتـيـنـات الـذي
يحمي خاليا الع من التعرض
لألشعـة فوق البـنفـسجـية وهو

. سبب إعتام عدسة الع
ومن ب الفـواكه واخلضراوات
األخـرى الـتي أبـرزت الـدراسـات
أهـــمـــيــة إدخـــال قـــشـــورهــا في
الـطــعـام بــأي شـكل مـســتـسـاغ
جـــاء الــكـــيـــوي الــذي حتـــتــوي
ركبـات الفينولية قشرته على ا
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عـــضــدت الـــدراســات الـــطــبـــيــة
احلـديـثة  آراء خـبـراء الـتـغـذية
الـذين وضـعوا قـائـمـة من ثـمار
ــوز والــكـــيــوي وحــتى مــثـل ا
األنــانــاس فـي قــائــمــة الــفــواكه
الــتي يـــنــبـــغي أن نـــتــنـــاولــهــا
بقشورها جلني جميع فوائدها
ــــغـــذيـــات واحلــــصـــول عــــلى ا

الكاملة.
ووفـقـاً لــدراسـة أجـريت مـؤخـراً
ونشرت نتـائجها مـجلة الزراعة
وكــيـمـيــاء الـغــذاء األسـتــرالـيـة
ضادات األكـسدة القوية كن 
التي يطلـق عليهـا فالفونويدات
ـــوجــودة بـــكـــثــرة في قـــشــور ا
البرتـقال واليـوسفي أن تخفض

الهـواتف الـذكيـة عـدة اختـبارات
قارنة سرعـة الهواتف الصادرة
حــديــثــا ومــعـــــــرفــة كــفــاءتــهـا
ومـــدى قـــوتـــهــا. وأجـــرت قـــنــاة
(SuperSaf TV) اخـــتـــبـــارا بـــ
سرعة (XS Max) و (نوت 9) من
خالل فـتح  عـدد من التـطـبـيـقات
وتـــشـــغـــيــلـــهـــا في اآلن نـــفــسه

فــــوجــــدت أن هـــاتـف الـــشــــركـــة
األميركيـة حقق انتصـارا ساحقا
عـلى نـظـيـره الـكـوري اجلـنـوبي.
ـصدر بـالـرغم من اعتـماد وقال ا
نـوت 9 عــلـى ذاكــرة ســعــتــهــا 6
غـــيــــغــــابــــايت مــــقـــارنــــة مع 4
غــيـغــابــايت في  XS Max إال أن
غـاالكــسي عـانـى كـثـيــرا في هـذا

االختبار). وأضاف (األمور بدأت
بشكل جيد لكن تعقدت مع نوت
بـــــعــــدمــــا  فــــتـح عــــدد من ?9
التـطبـيقـات.. احلقـيقـة أن هاتف
سامـسونغ يـعاني حـ يتـعرض
لـضـغط فـي الـعـمل.. وهـو أمـر ال
يجب أن نـراه في جـيل الـهواتف

الذكية لعام 2018).
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{ الــــريــــاض- (أ ف ب)  –دشّن
ـلك سـلـمان الـعـاهل السـعـودي ا
بن عـبـد الـعـزيـز الـثالثـاء (قـطـار
) الــــذي يـــــربط بــــ احلــــرمـــــ
ـديـنـة ـكــرمـة وا مـديــنـتي مـكـة ا
ــــنـــورة فـي مـــشـــروع يــــصـــفه ا
مسـؤولون سـعوديـون بأنه أكـبر
ـــنــطــقــة. مـــشــاريع الــنـــقل في ا
وسيـنقل قطـار احلرمـ السريع
احلـجاج بـاإلضـافـة إلى الـركاب
الـعـاديـ مـسـافة  450كلم ب
ــديــنــتـــ عــبــر مـــديــنــة جــدة ا
الـسـاحـلـيـة عـلى الـبـحـر األحـمـر
األحمر خالل ساعت فقط. وقال
ـــشـــروع مـــحــمـــد فالح مـــديـــر ا
لــوكــالـــة فــرانس بــرس إنّ (هــذا
ـشــروع الـضـخـم يـعـتــبـر أكـبـر ا
مـشروع نـقل لـلـركـاب في الـشرق

األوسط).
وأوضح مــســـؤولــون في قــطــاع
مـلكة الـغنـية بـالنفط النـقل في ا
ــكــنــهم الــســفـر أن 35 قــطــارا 
بـــســـرعـــة 300 كـــلـم/الـــســـاعـــة


