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استدعت خديجة رضي اهلل عنها ابن عمها 
ورقة بن نوفل وكان على دين سيدنا إبراهيم 
وعنده علم من الكتاب فاس���تمع إلى زوجها 
محم���د ژ الذي حدثه عما رآه في غار حراء، 
فلما فرغ قال ورقة »والذي نفس���ي بيده إنك 
لنبي ه���ذه األمة، ولقد جاءك الناموس األكبر 
- جبريل - الذي جاء موس���ى، ليتني كنت 

جذعا فأنصرك حني يخرجك قوم���ك. قال محمد ژ: أومخرجي 
ه���م؟ قال: ما جاء أحد مبثل م���ا جئت به إال عودي، وإن يدركني 

يومك أنصرك نصرا مؤزرا«.
الناموس األكبر، جبري���ل گ، رفيق الغار، الذي نقل القول 
احلق الى األرض، وهو رفيق النبي ژ في رحلة اإلسراء واملعراج، 
وعندما بلغ معه أعلى املراتب العليا في تلك الرحلة توقف وترك 
النب���ي يتقدم، فقال النبي جلبريل: أتتركني هاهنا؟ قال جبريل: 
هذا مقامي، ولو جتاوزته ش���برا الحترقت، تقدم فالروح أمامك. 
وكان اللقاء اخلالد مع رب الك���ون جميعا، رب األولى واآلخرة، 
وقد علم من ذلك أن مرتب���ة النبي ژ هي أعلى عند اهلل تبارك 

وتعالى من مرتبة جبريل گ. 
نعم، جلبريل علينا حقوق، فقد كان مالزما للنبي ژ في كل 
مراحل حياته منذ الطفولة، ويوم بدر دعا النبي ژ »اللهم إن تهلك 
ه���ذه العصبة فلن تعبد في األرض أبدا« فنزلت املالئكة يتقدمها 
جبريل، وقد أخذوا هيئة لباس الزبير وكان مقاتال صنديدا، قال 
النبي: »نزلت املالئكة على س���يما الزبير« وكان العباس اليزال 
مع الكفار حينما أسره ملك كرمي، قال: »أسرني رجل ضخم، ناداه 

آخر قائال: أقبل عليه يا حيزوم« السم هذا امللك.
 لق�����د كان رفي��قا لنبينا في س���اعات األلم واملعاناة يوم أن 
اتهمت���ه قري���ش بعد أن خل��ت بعض بيوت مكة من س���اكنيها 
بسبب الهجرة »أبع�دك اهلل من قاطع رحم« فتألم كثيرا، وخرج 
يهيم على وجهه في براري مكة، صعد على ش���اهق وأخذ ينظر 
إلى السفح في مرارة، فأظلته غمامة كبيرة حتى أظلمت األرض، 
رفع النبي ژ وجهه إلى السماء وإذا مبخلوق كبير يناديه قائال: 
يا محمد انظر إلي، أنا جبري���ل. رآه على الهيئة التي خلقه اهلل 
عليها وقد سد ما بني املشرق واملغرب، فلما حتقق من كينونته، 
وأنه ليس وهما وال خياال يراوده، ارتفع حتى غاب في الس���ماء، 
وتن���زل بعد ذلك عليه بالقول احلق )طه، ما أنزلنا عليك القرآن 

لتشقى(.
 إنه جبريل گ الذي تقول عنه يهود »هذا عدونا من املالئكة« 
ويقول عنه الرب تبارك وتعالى )قل من كان عدوا جلبريل فإنه 
نزل���ه على قلبك بإذن اهلل مصدقا ملا بني يديه وهدى وبش���رى 

للمؤمنني(. 
 جبريل هو الذي افتقدت���ه أم هانئ، وكان النبي ژ يزورها 
ببيته���ا فيجيئه جبريل، فلما توف���ي ژ بكته وافتقدت زياراته 
وأيضا قالت »مات محمد، ال يأتينا جبريل بعد اليوم؟« وقد افتقده 
الصحابة رضوان اهلل عليهم، فقد كان يأتيهم ليعلمهم أمر دينهم، 

ويفتقده كل مؤمن بيوم احلساب.
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يعتقد كثير من املصريني والعرب ان مصر حتولت 
للنظام اجلمهوري في 1952/7/23، واحلقيقة غير 
ذلك فقد مت إخراج امللك فاروق وبقي النظام امللكي 
قائما ممثال بولي العهد الرضيع أحمد فؤاد ومعه 
مجلس وصاية ولم تسقط امللكية إال في أواخر عام 
1953، وما بني ليلة الث����ورة وذلك التاريخ البعيد 

جرت األحداث املثيرة التالية.

> > >

لم يكن مجلس قيادة الثورة راضيا عن وجود 
امللك فاروق باخل����ارج خوفا من أن يتحول الحقا 
ملطالب بالعرش كحال ملوك أوروبا ويبدأ في تدبير 
االنقالبات خاصة ان سنه لم تتجاوز 32 عاما، كما 
لم يكونوا سعداء باالنتظار في الوقت ذاته 18 عاما 
كاملة حتى يبلغ األمير أحمد فؤاد سن الرشد ليتولى 
العرش وقد يعاقب من بقي منهم أو عائالتهم على 

االنقالب الذي قاموا به.

> > >

لذا خط����ر في بال القائمني عل����ى الثورة فكرة 
احلفاظ على امللكية مع استبدالها بأسرة مالكة عربية 
تؤسس حلكم عربي في مصر التي لم يتح لها مثل 
ذلك احلكم منذ قرون عدة كي يجمع األضداد وينهي 
اخلالف ويتفق عليه الناس، وهو أمر مشابه ملا حدث 
في سورية 1920 والعراق 1921 واألردن 1921 عندما 
قبلوا بحكم أمراء عرب قادمني من اجلزيرة العربية 
يلبسون الدشداشة والبشت والغترة والعقال الزري 
املقصب وكان امللك عبدالعزيز وبعده امللك سعود 

يلبسان مثل ذلك اللباس العربي املميز واملهيب.

> > >

فاحت القائدان محمد جنيب وجمال عبدالناصر رجل 
األعمال الكويتي عبدالعزيز املطوع وكيل »ڤولڤو« 
في مصر واملقيم بالقاهرة، في فكرة استقدام أمير 
عربي من الكويت ضمن متطلبات ذكراها فس����افر 
املرح����وم املطوع للكويت وفاحت الش����يخ عبداهلل 
اجلابر في األمر ألسباب عدة منها صلته وزياراته 
واستثماراته العديدة في مصر وثقافته حيث كان 
يرأس مجلسي املعارف واحملاكم وما عرف عنه من 

رحابة صدر وطلة بهية ولباس مميز.

> > >

وحس����ب الرواية التي أوصلته����ا لنا مصادر 
موثوقة ضليعة في تاريخ الكويت واملنطقة، فقد 
فاحت الشيخ عبداهلل اجلابر الشيخ عبداهلل السالم 

في األمر فلم ميانع وان لفت 
نظره حلجم املسؤولية حيث 
كان ملك مصر يش����مل بلدين 
هما مصر والسودان، وسافر 
إلى  الش����يخ عبداهلل اجلابر 
مصر، حس����ب املصدر، حيث 
أظهرت الصحف صور القائدين 

جنيب وعبدالناصر إبان اس����تقباله ودارت بينهم 
محادثات اال ان املشروع لم يستكمل إما لرفض الشيخ 
عبداهلل اجلابر أو طبقا ملتغيرات ومستجدات حيث 
كانت مصر آن����ذاك حبلى باألحداث ومحاطة بعدة 
إشكاالت بالداخل واخلارج، ففلسطني على احلدود 
والسودان مقبل على استفتاء والداخل في مرحلة 
مخ����اض بعد حل األحزاب ومنع املظاهرات وتعدد 

هجمات اجليش البريطاني على مدن القناة.

> > >

آخر محطة: )1( رجعت بعد كتابة املقال الى كتاب 
سيرة الشيخ عبداهلل اجلابر الذي كتبته وجمعت 
مادته حفيدته الشيخة منى وقد وجدت في صفحة 
315 وما بعدها انه اس����تقبل اس����تقباال فاق حدود 
البروتوكول حيث كان على رأس مستقبليه في املطار 
اللواء محمد جنيب والبكباشي جمال عبدالناصر 
ووزير اخلارجي����ة محمود فوزي وجمع غفير من 
كبار رجال الدولة وش����يخ األزهر وزعماء املغرب 

العربي املوجودون في القاهرة.. الخ.
)2( كانت الكويت آنذاك دولة صغيرة جدا وغير 
مستقلة والشيخ عبداهلل اجلابر، رحمه اهلل، لم 
يكن حاكما أو وليا للعهد، فلماذا ذلك االس���تقبال 
الباهر وما تبعه من لقاءات عالية املستوى وزيارات 
جلميع قطاعات الدولة ومؤسس���اتها العسكرية 
واهدائه أكبر نيشان في مصر آنذاك والذي ال يهدى 
إال لرؤساء الدول ثم إصرار القيادة املصرية على 
وضع غير مسبوق بروتوكوليا وهو أن يصاحب 
الشيخ عبداهلل اجلابر في طريق عودته للكويت 
بعثة شرف مصرية مرافقة رفيعة املستوى ممثلة 
بالبكباش���ي أركان حرب محمد كمال عبداحلميد 
وحسني يس���ري من كبار ديبلوماس���يي وزارة 

اخلارجية املصرية؟!
)3( لو مت ذلك املشروع ملا دخلت مصر حربا قط 
ولكانت عالقاتها س����منا على عسل مع جميع دول 
العالم ملا عرف عن الشيخ عبداهلل اجلابر من دماثة 
خلق وملا انفصل الس����ودان آنذاك بل لتوحدت مع 
مصر كثير من الدول العربية األخرى وألصبحت 

جنة اهلل في أرضه بحق.

كويتي كاد يصبح ملكًا على مصر

.. ومنظمة العفو تناشد العاهل السعودي التدخل 
لمنع إعدام شخصين أدينا بـ »الشعوذة«

خادم الحرمين يستقبل أسرتين
أعلنتا العفو عن قاتلي ابنيهما

لندن � أ.ف.پ: اعلنت منظمة العفو 
الدولية امس األول انها كتبت الى العاهل 
السعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
تطلب منه التدخ���ل ملنع تنفيذ حكم 
االع���دام بحق ش���خصني ادينا بتهمة 

ممارسة الشعوذة.
واعلن���ت املنظم���ة في بي���ان ان 

الشخصني املهددين باالعدام هما مقدم 
البرامج التلفزيونية اللبناني علي سباط 

والسوداني عبداحلميد الفقي.
وفي حال ثبتت محكمة االستئناف 
حكم االعدام الصادر بحقهما، في امكانهما 
توجيه نداء استرحام اخير الى العاهل 

السعودي نفسه لتجنب املوت.

واس: اس���تقبل 
خ���ادم احلرم���ني 
املل���ك  الش���ريفني 
عبداهلل بن عبدالعزيز 
في قص���ره بجدة 
ظهر اول من امس 
أسرة القتيل حمود 
بن خالد بن راشد 
السامي وهم والده 
خالد بن راشد بن 
فهيد السامي وعمه 
فهيد بن راشد بن 
فهيد السامي وعودة 
ب���ن س���ليمان بن 

امام  اعلنوا  الذي���ن  البراهيم  عودة 
املليك تنازلهم عن القاتل محمد بن 
فارس بن عساف العتيبي الذي قتل 
ابنهم حمود بن خالد، رحمه اهلل، كما 
استقبل اسرة القتيل احمد ابراهيم 
محمد )إثيوبي اجلنسية( وهم شقيقاه 
محمد وعبدالقادر ابراهيم محمد وعمه 
محمد عمر اس���ماعيل الذين اعلنوا 
تنازلهم عن القاتل قاسم بن محمد بن 
مفرح املشيخي )سعودي اجلنسية( 
الذي قتل ابنهم احمد ابراهيم محمد، 
واعرب ابناء األس���رتني عن شكرهم 
وتقديرهم خلادم احلرمني الشريفني 
على اس���تقباله له���م وعلى حرصه 
واهتمام���ه على اص���الح ذات البني 
وحتقيق التسامح والعفو بني الناس 
جميعا، والقى خالد بن راشد بن فهيد 
السامي كلمة بني يدي خادم احلرمني 
الشريفني اعرب فيها عن شكر وتقدير 

اس���رة السامي من 
املفدى  شمر للملك 
على استقباله لهم، 
مؤك���دا ان تنازلهم 
عن قاتل ابنهم كان 
لوج���ه اهلل تعالى 
وق���ال: ان تنازلنا 
عن قاتل ابننا كان 
لوجه اهلل تعالى ثم 
ملقامكم الكرمي وذلك 
امتدادا لتوجيهاتكم 
الكرمية  الس���امية 
الت���ي حتض على 
التس���امح والعفو 
امتثاال لقوله تعالى )فمن عفا وأصلح 
فأجره عل���ى اهلل(، وثمن في كلمته 
جهود صاحب الس���مو امللكي األمير 
سعود بن عبداحملسن بن عبدالعزيز 
أمير منطقة حائل الذي يشاطر أبناء 
افراحهم واتراحهم س���ائال  املنطقة 
اهلل ان مي���د في عمر خادم احلرمني 
الشريفني ويدمي على اجلميع نعمة 

األمن واألمان.
وقد اعرب خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظه اهلل، عن عزائه ومواس���اته 
لألسرتني، داعيا اهلل ان يثيب اجلميع 
خير اجل���زاء عن تنازلهم عن قاتلي 
ابنيهما لوج���ه اهلل تعالى، واكد ان 
العفو والتسامح من سمات املسلمني 
التي يحث عليها الدين احلنيف، سائال 
اهلل تعالى ان يتغمد القتيلني برحمته 

ويسكنهما فسيح جناته.

عال رامي

پاريس هيلتون

تامر حسني

نادر ابو الليف

خادم احلرمني الشريفني

لوس اجنيليس � رويترز: تعود 
النجمة پاري���س هيلتون من جديد 
لشاشات التلفزيون ولكن هذه املرة 
لنقل صورة عن حياتها وأصدقائها 

وراء أضواء الشهرة.
قال���ت إميي انتروكاس���و ديفيز 
رئيس���ة برامج الواقع في ش���بكة 
التلفزيونية في بيان إن  أوكسجني 
الشبكة املخصصة للشابات وافقت 
على بدء برنام���ج جديد من برامج 
الواقع »يقدم نظرة شاملة حلياتها 
وأصدقائها وعائالتها وعالقاتها وكل 

ما ال يعرف عنها يوميا«.
وستظهر في البرنامج بروك مولر 
زوجة النجم السينمائي تشارلي شني 
املنفصل���ة عنه واملص���ورة جنيفر 
روفيرو صديقتا هيلتون )29 عاما( 
كما ستظهر والدتها كاثي هيلتون. 
ولم يتحدد اس���م البرنامج بعد أو 

تاريخ بثه على الهواء.
وكانت هيلت���ون حفيدة كونراد 
هيلتون مؤس���س سلس���لة فنادق 
هيلتون العاملية ظهرت مع صديقتها 
نيكول ريتشي في برنامج »احلياة 
البسيطة« قبل سنوات كما بحثت عن 
صديقة مفضلة في برنامج »صديقتي 
اجلديدة املفضلة« الذي أذاعته قناة 
»إم.تي.في« عام 2008. وقالت الشبكة 
البرنامج اجلديد  إن  التلفزيوني���ة 
سيتابع هيلتون »وهي تبدأ مرحلة 

جديدة من حياتها«.
وهيلتون سيدة أعمال لها خطوط 
انتاج في مج���ال املوضة ومنتجات 
العناية بالشعر والعطور واألحذية 

وأخبارها ال تنتهي أبدا.

مصداقيتها.
الدستور  ونشرت جريدة 
خبرا ع���ن زواج املطرب ابو 
الليف وتتويج قصة حبه من 
عال رامي التي احبها عندما كان 
طالبا يدرس املوسيقى اال ان 
احدى الوكاالت االعالمية نشرت 
بيانا يتضم���ن نفيا وتكذيبا 
للخبر وهو ما ثبت بعد ذلك 

عدم صحته.

الترتيبات اخلاصة به وبزوجته 
العالن الزواج ولم يكن متعمدا 

على االطالق اخفاء اخلبر.
واكد ابو الليف انه اليزال 
غي���ر متمرس في التعامل مع 
االعالم، لكن نش���ر اخلبر في 
اربكه النه لم  التوقي���ت  هذا 
يكن مس���تعدا، وبسرعة اعاد 
حساباته وقرر اال يكذب اخلبر 
خاصة ان مصدره جريدة لها 

اكد الفنان نادر ابو الليف 
زواجه م���ن الفنانة عال رامي 
رغ���م البيان الذي مت نش���ره 
منسوبا اليه ينفي فيه اخلبر 
اال انه عاد لي����ؤكد زواجه من 
حبيبة العم���ر التي ارتب����ط 
مع�ها بقصة ح���ب منذ فترة 
طويلة اال ان قسوة الظروف 
جعلته يفشل في االقتران بها 
ليتحقق حلمه بعد ربع قرن، 

بحسب قوله.
نادر ابو الليف اش���ار في 
الدستور  تصريحات جلريدة 
الى ان���ه كان يرغب في اعالن 
زواجه م���ن الفنانة عال رامي 
في توقيت يتناسب مع ظروفه 
وظروفها، فقد تزوجا في ظروف 
عائلية سيئة لم يكن ابو الليف 
يرغب في التطرق لها اآلن، اال 
ان اعالن خبر الزواج في وسائل 
االعالم ادى الى اصابته بضرر 
بالغ، موضحا انه لم ينف خبر 
الزواج ولكن كانت هناك بعض 

أنهى املطرب الشاب تامر حسني قطيعة 
استمرت ثالث س����نوات مع والده بتقبيل 
رأس����ه خالل حفل زف����اف جمعهما بأحد 
الفنادق الكب����رى على نيل القاهرة، حيث 
تبادل االب����ن واألب عبارات احلب واملودة 
قبل ان يجهشا في البكاء وسط أعداد كبيرة 

من املدعوين.
وقام تامر حسني بتقبيل رأس والده امام 
املدعوين في حفل زفاف جنل أجواد الفاسي 
بعد ان فوجئ بوجوده بني املدعوين، حيث 
خطط صاحب الدعوة إلمتام الصلح بينهما 
نظرا للصداقة القوية التي تربطه بوالد تامر 

حسني والتي مضى عليها نحو 50 سنة.
وذك����ر صاحب مب����ادرة الصلح أجواد 
عبداهلل الفاس����ي ان والد تامر صديق منذ 
50 عام����ا، وعلمت قبل 3 س����نوات ان تامر 
اختلف م����ع والده نتيجة زواج األخير من 
امرأة أخرى قبل ثالث سنوات، مشيرا الى 
انه حاول خالل تل����ك الفترة التوصل الى 

وسيلة للصلح بينهما. 
وأضاف الفاسي: وجدت ان أفضل مناسبة 
هي زواج ابني حتى أمتم الصلح بينهما، ولهذا 
تامر لم يعلم انني تعاقدت معه إلحياء احلفل 
ودعوت في الوقت نفسه والده وقررت في 
نهاية احلفل ان أصلح بينهما وقد مت الصلح 

أمام اجلميع وسط دموع األب وابنه.

كالم نهائي.. أبو الليف تزوج من عال رامي
ويكشف أسباب إخفاء الخبر

برنامج تلفزيوني جديد يتناول حياة پاريس هيلتون

تامر حسني يقّبل رأس والده بعد »قطيعة« ثالث سنوات تجربة أجهزة مسح ضوئي لجسم 
اإلنسان بالكامل في مطار هامبورغ

برلني � رويترز: بدأت املانيا فترة اختبار مدتها ستة 
اشهر الجهزة املسح الضوئي جلسم االنسان بالكامل 

في مطار هامبورغ.
وسيطرح اخليار للمسافرين اما املرور عبر اجهزة 
املسح الضوئي او اخلضوع لتفتيش بدني تقليدي.

وتستخدم اجهزة املسح الض���وئي جلسم االنسان 
بالكامل امواج كهرومغ���ناطيسية منخ���فضة التردد 
لعمل مس���ح للمس���افرين واظهار اي اجس���ام يتم 
اكتش���افها مبا في ذلك االجس���ام غير املعدنية على 

شكل تخطيطي.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره الذي كان 
اول شخص يقوم بتجربة االدوات االمنية اجلديدة في 
مطار هامبورج هذا االسبوع ان »اجهزة املسح الضوئي 
جلسم االنسان بالكامل ال ترسم صورة للجسم. انها 
تنتج ش���كال تخطيطيا ال يس���مح للمشاهد بتحديد 

قياسات جسم املسافر او بنية جسمه«.
وتعرضت اجهزة املسح الضوئي جلسم االنسان 
بالكامل لنقاش حاد منذ ان حاول نيجيري تفجير طائرة 
كانت متجهة من امس���تردام الى ديترويت باستخدام 
ادوات متفجرة مخبأة في مالبسه الداخلية يوم عيد 

امليالد في 2009.
وبينما تستخدم دول اوروبية اخرى اجهزة املسح 
الضوئي منذ فترة اال ان مخاوف بشأن اخلصوصية 

حالت دون استخدامها في املانيا حتى اآلن.

»سامسونغ« تطلق حاسوبًا لوحيًا ينافس آي باد  الشرطة التايلندية تعيد 
ضم الدمى إلى قوتها

بانكوك � د.ب.أ: ذكر تقرير اخباري 
امس ان الشرطة في تايلند ستعيد 
استخدام قوتها من دمى الشرطة في 
محاولة لدفع سائقي السيارات إلى 

احترام قوانني املرور.
وقالت صحيفة »بانكوك بوست« 
إن الدمى وكلها حتمل اسم سيرجنت 
شوي قد مت سحبها من الشوارع قبل 
10 أشهر إال أن القائد اجلديد ملكتب 
التحقيقات املركزي قرر إعادتها إلى 

العمل مرة أخرى.
وقال امليجور جنرال بالشرطة 
بوجنبات شايافان مازحا في أول 
يوم في منصبه »رأيت أن سيرجنت 
شوي اس���تبعد من اخلدمة بشكل 
غير عادل، فهو لم يتورط في أي 
فضيحة جنسية أو ادعاء بتقاضي 

رشوة واحدة«.
وجاءت إزالة الدمى من التقاطعات 
في ديس���مبر املاضي بعد أن شكا 
عناصر الش���رطة احلقيقيون من 
أن الدمى فشلت في خداع سائقي 
السيارات ولم تسهم في احليلولة 
دون قيامه���م بتجاه���ل قوان���ني 

املرور.
إال أن بوجنب���ات قال إنه ميكن 
اس���تخدم الدمى أيضا كوس���يلة 
لقياس موقف ال���رأي العام جتاه 

رجال الشرطة.
وإذا مت تش���ويه الدمى وكتبت 
عليها عبارات مهينة، فإن الشرطة 
س���تعلم أنها تواجه مشكلة فيما 

يتعلق بصورتها.

الهند: لدينا إمكانية الوصول
إلى خدمات المسنجر عبر »بالك بيري«

نيودلهي � رويترز: 
قال مسؤول كبير أمس 
الهندية  ان احلكوم���ة 
لديها امكانية الوصول 
ال���ى خدمات  يدوي���ا 

املراسلة الفورية )املس���نجر( على هاتف »بالك 
بيري« الذي تصنعه »ريسيرش ان موشن« الكندية 
وانها تأمل حتقيق الوص���ول اآللي بدءا من أول 
يناير. وكانت الهند هددت الشركة الكندية بحظر 
خدمات »بالك بيري« إذا لم متكنها من الوصول 

الى بياناتها وذلك بعدما 
عبرت هي ودول أخرى 
عن مخاوف من استغالل 
هذه اخلدمات في اثارة 
اضطرابات سياسية او 

اجتماعية.
وقال جي.كيه بيالي وكي���ل وزارة الداخلية 
الهندية »لدينا امكانية وصول يدوية الى خدمات 
املس���نجر، نريد وصوال آليا ونأمل في احلصول 

عليه بدءا من أول يناير«.

الكتب على االنترنت، ليكون بذلك منافسا لقارئات 
الكترونية أخرى مثل كندل من امازون. وبخالف آي 
باد يشتمل تاب على هاتف ذكي ايضا ولكن سامسونغ 

تتوقع ان يستخدم بسماعات بلوتوث. 

 لندن � إيالف: أعلنت شركة سامسونغ طرح 
كومبيوترها اللوحي اجلديد للبيع في بريطانيا 
ابتداء من األول من نوفمبر املقبل. وتوقع خبراء ان 
يشكل كومبيوتر »سامسونغ غاالكسي تاب« اجلديد 
الذي يس���تخدم نظام اندرويد من غوغل، منافسا 
قويا لنظيره آي باد من ابل. وقالت الش���ركة انها 
ستترك حتديد سعر الكمبيوتر الذي يعتمد على 
التكنولوجيا املستخدمة في هاتفها الذكي غاالكسي 
اس، لش���ركات الهاتف اجلوال نفسها متعهدة في 

الوقت نفسه بان يكون السعر مغريا. 
ولكن صحيفة الديلي تلغراف نقلت عن مصادر 
قولها ان من اخلطأ ان يتوقع املستهلك تسعير تاب 

على غرار تسعير آي باد. 
من سمات كمبيوتر سامسونغ غالكسي تاب شاشة 
بحجم 7 بوصة )17.78 سنتيمترا( وقارئ الكتروني 
من نوع ريدرز هاب يرتبط مبخزن كوبو بوكس لبيع 


