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القليلة  ال�سنوات  م��دى  على  الفي�سبوك  اأ�سبح   
للنا�س  املعلومات  م�سادر  اأه��م  اأح��د  املا�سية 
حول  م�ستخدم  مليار  من  اأكرث  ومع  عام.  ب�سكل 
وال�رشكات  النا�رشين،  اأن  الطبيعي  فمن  العامل؛ 
التوا�سل  �سبكات  على  الت�سويق  يف  املتخ�س�سة 
الجتماعي، ي�سعون لإيجاد ا�سرتاتيجيات جديدة 
ال�سبكات  تلك  من  ممكنة  فائدة  اأق�سى  لتحقيق 
اأف�سل  هو  ما  للفي�سبوك،  بالن�سبة  الجتماعية. 

توقيت للن�رش عليه؟
 اأجريت موؤخرا درا�سة �سخمة �سملت عدة �رشكات 

كومباين،  فا�ست  مثل  القطاع،  ه��ذا  يف  ك��رى 
وكويك  �سويت،  وهووت  وفورب�س،  �سبوت،  وهب 
اأف�سل  هو  ما  ومعرفة  لفهم  وغريهم؛  �سراوت، 
الفي�سبوك.  على  امل��ح��ت��وى  مل�ساركة  توقيت 
كبار  من  الالزمة  البيانات  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
زي��ارات  متو�سط  معرفة  مع  املحتوى  نا�رشي 
بعد  الأوىل  الثالث  ال�ساعات  خالل  املرور  حركة 
البيانات  ا�ستخدام  مع  الفي�سبوك،  على  الن�رش 

القدمية ل�سمان احل�سول على حتليل اأكرث دقة.
عنها  ك�سفت  التي  والبارزة  الهامة  النقاط  اأحد   
اختالفا  تختلف  امل���رور  ح��رك��ة  اأن  ال��درا���س��ة، 
الدول؛  وثقافة  وال�سلوك،  الأماكن،  بح�سب  كبريا 

وبالتايل جند مثال يف نتائج الدرا�سة اأن نا�رشي 
املتحدة  واململكة  فرن�سا  دولتي  يف  املحتوى 
اليوم،  مدار  ات�ساقا على  اأكرث  نتائج  اإىل  تو�سلت 
�سهدت  امل��رور  حركة  ذروة  اأن  من  الرغم  على 
يف  النا�رشين  اأن   َ تبينَّ بينما  خمتلفة،  اأوق��ات��ا 
حلركة  اأداء  اأف�سل  يحققون  اجلنوبية  اأمريكا 
املرور والزيارات وامل�ساركات خالل ال�ساعة 11 

�سباحا وحتى الرابعة ع�رشا.
هي  الأخبار  نوعية  اأن  للدرا�سة  اآخ��ر  ا�ستنتاج   
اأداء حركة  التح�سي من  ت�سبب فرقا يف  الأخرى 
كانت  فمثال  الفي�سبوك؛  على  للمن�سورات  املرور 
ت�سهد  الفي�سبوك  على  الإخ��ب��اري��ة  املن�سورات 

رواجا كبريا يف فرتة بعد الظهر يف فرن�سا، بينما 
الأخبار الريا�سية يف الفرتة نف�سها مل حتقق هذا 

الكم من حركة املرور.
نا�رشي  اأك��ر  من  اثني  بي  املقارنة  متت  كما 
املحتوى الإخباري يف فرن�سا، واكت�سفت الدرا�سة 
ذروتها  يف  لديه  املرور  حركة  ت�سل  اأحدهم  اأن 
ال�ساعة 11 �سباحا، بينما كان نف�س التوقيت هو 

الأ�سواأ من حيث حركة املرور ملناف�سه.
فهم  ال�رشوري  من  اأنه  على  الدرا�سة  وخل�ست   
خ�سائ�س اجلمهور امل�ستهدف، وما هي امل�سلحة 
اأوق��اٍت  يف  املختلفة  املحتوى  اأن���واع  ن�رش  من 

حمددة ومتنوعة خالل اليوم.

سيارة هجينة 
لمستقبل أقل تلوثا

تقدم سيارة مزودة بصنبور 
لمياه الشرب!

بريطانيا الجديد.. مدفع 
"غير تقليدي"

"ستريت فيو" 
تدعم خصوصية البقر!

 قام فريق من طالب كلية الهند�س��ة بجامعة عي �س��م�س امل�رشية بت�سميم 
�سيارة هجينة تعمل بالكهرباء والغاز، وحتد من انبعاثات الكربون وتخف�س 
كمية الوقود امل�س��تخدمة لت�س��غيل املركبة.  و�س��ارك الفريق، الذي ي�سم 28 
طالبا، بال�س��يارة، التي اأنتجها داخل مقر جامعة عي �س��م�س، يف م�سابقات 
دولية عديدة. وفازت ال�س��يارة باملركز الأول يف ال�س��باق العاملي لل�سيارات 
الهجين��ة يف م���رش، الذي اأقيم يف مدين��ة الغردقة على البح��ر الأحمر.  كما 
ف��از الفريق باملركز الثالث يف امل�س��ابقة املماثلة الإقليمية التي اأقيمت يف 
اأبوظب��ي.   وق��ال اأحمد عبد احلميد، ع�س��و الفريق، اإن فريقه ا�س��تكمل كذلك 
م�س��ابقة "فورم��ول �س��تودنت يو.كي��ه" يف بريطانيا، وهي م�س��ابقة لطالب 

الهند�سة تقام �سنويا وتعد من اأهم م�سابقات ال�سيارات يف اأوروبا.

 قامت �رشكة فورد ل�سناعة ال�سيارات بتقدمي م�رشوع جهاز يولد املياه ال�ساحلة 
لل�رشب تلقائيا داخل ال�سيارة.

 وتعق��د ف��ورد �س��نويا موؤمت��را بعن��وان  " Further with Ford"، يقوم فيه 
Fu r  الفنيون بتقدمي حلول جريئة يف �س��ناعة ال�س��يارات. وعر�س يف موؤمتر 
 Onrthergo" ther with Ford"  ه��ذا الع��ام اخ��رتاع جدي��د ي�س��مى 
H2O" وهو عبارة عن �سنبور لتوليد املياه ال�ساحلة لل�رشب مو�سوع داخل 

�سالون ال�سيارة.
ويعتم��د املخ��رتع دوغ مارت��ن يف ابتكاره هذا عل��ى مواد ب�س��يطة من مكيفات 
الهواء املوجودة يف ال�سيارة لتخليق املياه من مكونات ب�سيطة وجعلها �ساحلة 

لل�رشب.

 ق��ام اجلي���س الريطاين بتطوير مدفع ي�س��تطيع حماية ال�س��فن احلربي��ة من هجمات 
ال�سواريخ، ويجنب جنود القوات الرية قذائف الهاون.

ال�س��الح اجلدي��د ال��ذي اأطلق عليه "مدف��ع الطاقة املوج��ه بالليزر" �س��يجري تطويره 
مبيزانية تبلغ 30 مليون جنيه اإ�سرتليني )39 مليون دولر(.

 وياأتي املدفع اجلديد �س��من برنامج يرمي اإىل ا�س��تثمار قدرات التكنولوجيا الرائدة 
يف تطوير اأ�سلحة اجلي�س الريطاين امل�ستقبلية.

 وتنف��ذ امل���رشوع �رشك��ة " اأم.بي.دي.اآيه" الريطاني��ة، التي ب��داأت الختبارات على 
املدفع، الذي من املتوقع اأن ت�سدر الن�سخة الأوىل منه قبل عام 2019.

 ومن املتوقع اأي�س��ا، اأن ي�س��تخدم اجلي�س الريطاين ال�س��الح اجلديد يف تتبع اأهداف 
معادية وتدمريها بدقة وفعالية، دون تعري�س م�ستخدميه للخطر.

 التقط��ت كامريات "غوغل �س��رتيت فيو" يف منطق��ة " Coe Fen" يف كامردج 
�سورة بقرة مت متويه وجهها ما اأثار �سجة على مواقع التوا�سل الجتماعي.

وقامت �سحيفة "الغارديان" الريطانية بن�رش ال�سورة على تويرت حيث مت اإعادة 
ن�رشها من قبل ن�سطاء باأكرث من 9 اآلف مرة، وتظهر البقرة خالل ال�سورة وهي 
ترع��ى اإىل جان��ب نهر وقد مت اإخف��اء مالمح وجهها متاما كما يت��م اإخفاء وجوه 

الب�رش لأ�سباب تتعلق باخل�سو�سية.
واعرتفت غوغل باأن طم�س مالمح وجه البقرة كان "مبالغا فيه بع�س ال�سيء".

وق��د اأثارت ال�س��ورة موجة �س��خرية عارمة حيث كتب اأح��د املغردين على تويرت 
"�سيء رائع اأن نرى غوغل تاأخذ خ�سو�سية البقر على حممل اجلد"، وغريها من 

التعليقات.

مصباح كهربائي يمكنه عرض األفالم على حائط منزلك 

افتتاح معرض "غوغل 
أونالين" في روسيا

كيف تحدد أفضل األوقات للنشر على الفيسبوك؟ 

جيش من الروبوتات الراقصة تنتظر آيفون 7

هاكرز "حكوميون" يدبرون نهاية العالم اإللكتروني

علماء الفيزياء يتوصلون لطريقة قراءة الكتب دون فتحها

الصين تطلق أكبر مشروع للتحكم بالمناخ في العالم

 يب��دو ان��ه هناك فائ��دة اخرى للم�س��باح يف الق��رن احلادي والع�رشي��ن اذ يعتر  
"Beam"  ه��ذه الي��ام جه��از عر�س �س��وئي، ميكن تركيبه مكان امل�س��ابيح 

ال�سوئية، وميكنه العمل مبثابة م�سباح اأي�سا.
 دون مولينار، ال�رشيك املوؤ�س���س واملدير التنفيذي ل�رشكة "Beam Labs" قال 

"اإنه باخت�سار جهاز عر�س �سوئي ميكن تركيبه مبدخل مل�سباح كهربائي.
واأردنا اي�سا، بابتكار هذا اجلهاز ان متكن اذا اردنا من ان ي�سبح العر�س ال�سوئي 
جزءا من، التجربة املنزلية، واأول فكرة خطرت ببالنا كانت و�سعه ب�سكل م�سباح 

لال�ستفادة من البنية امل�سادة لالحتكاك.
واذا م��ا كان خم�س�س��ا للن��ت فلك���س فقط ق��ال دون مولين��ار، ال�رشيك املوؤ�س���س 
واملدير التنفيذي ل�رشكة "Beam Labs": ل فهنالك تطبيق داخل اجلهاز نف�سه، 

ميكنك فيه اأن حتّمل خدمات اإخبارية 
واألعاب فيديو والت�سفح عر الإنرتنت واحل�سول على خدمة ت�سغيل مقاطع الفيديو 
التي تريدها.. ميكنك اأي�س��ا م�ساركة �سا�سة هاتفك مع اجلهاز لت�ساهد ال�سور على 

 ذكر باحثون اأمريكيون اأن اآلف الأ�س��خا�س يلعبون "بوكيمون 
غو" اأثناء قيادة ال�س��يارات، وذلك بعد درا�س��ة تعليقات من�سورة 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.
 ور�س��دت الدرا�سة، التي ا�س��تغرقت 10 اأيام ملراجعة التغريدات 
عل��ى موقع توي��رت، وجود اأكرث 110 اآلف حالة منف�س��لة عانى 
خاللها اأ�س��خا�س يقودون ال�س��يارات اأو ي�سريون يف ال�سارع من 

ت�ستت الذهن لأنهم كانوا يلعبون "بوكيمون غو".
 وق��ال الأطب��اء الذي��ن عمل��وا عل��ى الدرا�س��ة اإن عملية 

ت�ستت الذهن هذه ت�سببت يف وقوع حوادث.
 وكتب اأحد امل�ستخدمي على ح�سابه على تويرت "يا 

اإلهي! ا�سطاد البوكيمون واأنا اأقود ال�سيارة".
 كم��ا كت��ب م�س��تخدمون اآخ��رون ع��ن م��ارة يف 

ال�س��ارع تعر�س��ت حياته��م للخط��ر، 
اإم��ا ب�س��بب لعبه��م "بوكيمون غو" 
اأثناء ال�س��ري دون انتباه، اأو ب�سبب 
ال�س��ائقي الذي��ن كان��وا يلعبون 

اأثناء القيادة.
 وكت��ب م�س��تخدم ع��ن حادث��ة، 

"راأي��ت للت��و طف��ال �س��دمته  قائ��ال 
�سيارة اأثناء حماولة ا�سطياد بوكيمون".

 ويقول اآخر "مررت الآن باأول جتربة من هذا 
الن��وع حي م��ر طفل اأمام �س��يارتي مبا�رشة 

بينما كان يلعب بوكيمون غو".
 وقتلت امراأة يف اأغ�س��ط�س/ اآب 

بع��د اأن �س��دمها �س��ائق، 
"بوكيم��ون  يلع��ب  كان 
يف  ب�س��يارته  غ��و"، 

توكو�سيما باليابان.
اأي�س��ا  الباحث��ون  ودر���س 

خ��الل  اإخباري��ة  تقاري��ر 
الفرتة من 10 اإىل 20 يوليو/ 

مت��وز، ووج��دوا اأن هن��اك 14 حادثة 
غريب��ة ت�س��ببت فيها لعب��ة "بوكيمون 

غو".
 وم��ن ب��ي احل��وادث ا�س��طدام �س��يارة 
ب�سجرة بينما كان ال�سائق يلعب اللعبة.

 ويف منت�سف �سهر يوليو/ متوز، كانت لعبة "بوكيمون غو" يف 
ذروة انت�سارها من حيث عدد امل�ستخدمي يف الوليات املتحدة 

رغم اأنها مل تظهر فيها منذ فرتة طويلة.
 وبحل��ول نهاية اأغ�س��ط�س/ اآب، ذكرت تقاري��ر اإعالمية اأن عددا 

كبريا من امل�ستخدمي توقفوا بالفعل عن ممار�سة اللعبة.
 و�سممت �رشكة "نيانتك"، التي ابتكرت "بوكيمون غو"، حتذيرا 
ي�سدر عندما يكون امل�ستخدم ميار�س اللعبة اأثناء قيادة ال�سيارة 

ب�رشعة كبرية.
 وتطلب الر�س��الة من الالعبي ال�سغط على زر للتاأكيد على اأنهم 

ي�ستقلون ال�سيارة فقط ول يقودونها.
لك��ن  ُكّتاب التقرير، املن�س��ور يف دورية  

جمعي��ة الطب الأمريكي��ة، قالوا اإن 
هناك تداب��ري اأخرى ميك��ن اتخاذها 

حلماية ال�سالمة العامة.
 ومنه��ا "رمب��ا يكون م��ن ال�رشوري اإيق��اف اللعبة 
لف��رتة بعد اكت�س��اف ال�رشع��ة العالية، وذلك يف �س��وء 
مالحظاتنا عن اأن الالعبي يقودون اأو ي�س��تقلون 

�سيارات".
"يف الوقت نف�سه مُيكن تعطيل األعاب الواقع 
املعزز بالقرب من الطرق اأو مراآب ال�س��يارات 

حلماية امل�ساة وال�سائقي على حد �سواء".
"كما مُيكن اأن ت�سمل الألعاب حتذيرات وا�سحة حول 

القيادة و�سالمة امل�ساة".
ويف ت�رشيح خا�س لبي بي �سي،  

قال��ت �رشكة "ناينت��ك" اإن 
هناك حتذي��رات يف تطبيق 
اللعب��ة، تخر الالعب��ي باأّل 

يلعبوا اأثناء القيادة.
 واأ�س��افت "ناأخذ �س��المة الالعب 
بع��ي العتب��ار ونريد م��ن اجلميع 
ق�ساء وقت رائع اأثناء لعب بوكيمون 
غو باأمان".  وتابعت "نحث اجلميع على عدم 
القي��ام باأي��ة اأن�س��طة على الهات��ف املحمول 
ت��وؤدي لت�س��تت الذه��ن اأثن��اء القيادة، �س��واء 
كان��ت الألعاب اأو الر�س��ائل الن�س��ية، اأو حتى 

القراءة اأو اأي اأمر اآخر".

 اأقام��ت اأكادميي��ة ثقاف��ة غوغ��ل مب�س��اركة متح��ف 
داروين الرو�س��ي معر���س اأونالين عن الطبيعة احلية 

وتطور الب�رشية .
 وتت��اح للذي��ن يرتادون ه��ذا العر�س ومعرو�س��اته 
التفاعلية فر�س��ة لالط��الع على احليوان��ات النادرة 

التي تقطن يف اأرا�سي رو�سيا ال�سا�سعة.
 وتتوزع املعرو�سات يف الأدوار الثالثة الفرتا�سية 
حي��ث ميك��ن اأن ينتق��ل ال�س��يوف م��ن دور اإىل اآخ��ر 
لالط��الع عل��ى كل املعرو�س��ات الت��ي يبل��غ عددها 
الإجم��ايل 136، والت��ي ياأت��ي م��ن �س��منها الذئ��ب 

الأحمر وال�سقر الري والفهد ومولوده وغريها.
 ومت ت�س��وير بع�س��ها على �س��كل �س��ور فوتوغرافية 
مبقيا���س غيغابك�س��ل، م��ا ميكن الزوار م��ن مالحظة 
اأدق التفا�س��يل ملكون��ات اأج�س��امها مثل ال�س��عريات 

ال�سغرية لفروها.

 عمل مطورو الروبوتات الآلية على تطويرها بحيث تخدم 
ب�سكل  ذلك  يظهر  ورمبا  حياتهم،  عليهم  وت�سهل  الب�رش 
جلي من خالل ا�ستحداث وظيفة جديدة لها بالوقوف يف 

الطابور ل�ساعات بدل من الب�رش.
ال�سغرية  الروبوتات  من  "جي�سا"  نيوزيلندا  �سهدت  اإذ   
لأول مرة بالعامل، م�سطفي يف طابور طويل اأمام متجر 

اآبل للح�سول على هاتف اآيفون 7.
 وتزامنا مع اإطالق الهاتف اجلديد من اآبل اأطلقت �رشكة 
"Spark" ومقرها نيوزيلندا، روبوتات �سغرية للوقوف 
اأمام متاجر  النتظار  الب�رش يف طوابري  الزبائن  بدل من 

اآبل.
 ول تعد هذه املرة الأوىل التي يعتمد فيها امل�ستخدمون 

الروبوتات للوقوف بدل منهم يف طوابري النتظار.
 100 اعتماد  فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  لكن هذه هي   
والذي   ،"Spark" ل�رشكة  التابع   "Alpha 1" روبوت 
للوقوف  ال�سينية،   "UBtech" �رشكة  بت�سنيعه  قامت 
يف  التحكم  ومت  النتظار،  طوابري  يف  العمالء  عن  نيابة 

كل روبوت عن طريق تطبيق على الهاتف الذكي، وكانت 
اأي�سا  وم��زودة  والتحرك  للرق�س  مرجمة  الروبوتات 

ب�سا�سة تبث �سور امل�ستخدمي. 

 ازدادت يف الآون��ة الأخ��رية ك��رثة وق��وة الهجم��ات 
الإلكرتوني��ة الت��ي ينفذه��ا هاك��رز يفرت���س اأن دول 

كبرية تقف وراءهم.
 وق��ال برو�س �س��نايدر، اخلبري الأمل��اين يف جمال اأمن 
املعلوم��ات، يف حدي��ث اأدىل ب��ه لل�س��حفيي اإن تل��ك 
الهجمات ا�س��تهدفت ال�رشكات التي ت�سمن عمل البنية 

التحتية لالإنرتنت العاملي.
 ويرى اخلبري اإن الهجمات ترمي اأي�سا اإىل حتديد مدى 
�س��مود تل��ك ال�رشكات، وحماية نف�س��ها ك��ي يتم فيما 
بعد الإخالل بعمل الأق�سام الكبرية لل�سبكة العنكبوتية 

العاملية.
 ويعتر �س��نايدر اأن ال�س��ي اأو رو�س��يا ميك��ن اأن تلعبا 

دور تلك الدولة الكبرية .
 وكان �س��نايدر قد ن���رش مقال يف هذا املو�س��وع على 

مدون��ة" Lawfare " ال��ذي يق��وم بتحليل الق�س��ايا 
اجليو�سيا�س��ية وت�رشفات اأهم الالعبي على ال�س��عيد 
العاملي. وجاء يف املقال اأن اأ�س��حاب كرى ال�رشكات 
التي متتل��ك البنية التحتية لالنرتنت العاملي �س��اروا 
يج��دون اأنف�س��هم يف الآون��ة الأخ��رية اأم��ام هجمات " 
" الت��ي ي�س��نها عل��ى خمادمه��م جمرم��ون   DDoS
منظمون با�ستخدام اأحجام هائلة من معلومات املرور 

بغية الإخالل بالعمل الطبيعي لل�سبكة.
ح�س��ب  الهاك��رز ويب��دو  اأن  �س��نايدر 

اختب��ار  ن��ة يحاول��ون  متا
وترافق  �سحاياهم، 

ذل��ك كل م��رة زي��ادة 
."DDoS" قدرة مرور

الهجم��ات  تل��ك  وت�س��ن   

يف اآن واح��د مبختلف امل�س��ارات، ما يجعل ال�س��حايا 
يحاولون ا�ستخدام كل الو�سائل املتوفرة 

لديهم للدفاع عن اأنف�سهم.  
وق��ال �س��نايدر اإنه عاجز عن الك�س��ف 
عن تفا�سيل تلك الهجمات كلها. وذلك 
بطلب من ال�رشكات التي تعر�س��ت لها. 
اإل اأن التقارير الأخرية ال�س��ادرة 
ال���رشكات  تل��ك  ع��ن 
الأم��ن  مو�س��وع  يف 
اأ�س��ارت  الكمبيوت��ري 
الهجم��ات  ا�س��تمرار  اإىل 
للع��ام  الث��اين  الرب��ع  يف 
وزي��ادة كرثتها  اجل��اري 

ومدتها وتعقيدها.

 ق��ام علم��اء الفيزياء الأمريكي��ون يف خمتر" MIT " بت�س��ميم جهاز 
ميّكنه��م م��ن ق��راءة الكت��ب دون اأن يفتحوها. وذلك با�س��تخدام اإ�س��عاع 

ترياهرتز.
ولفت��ت التكنولوجيا اجلديدة انتباه متح��ف نيويورك، الذي يريد خراوؤه 
اإلقاء نظرة اإىل داخل كتب قدمية، يخ�سون من م�سها لِقدمها البالغ خوفا 

من اهرتاء �سفحاتها.
وهن��اك ا�س��تخدامات اأخ��رى للتكنولوجي��ا اجلديدة. وعلى �س��بيل املثال 
فبو�سعها التعرف على رموز  "كابت�سا" )captcha (  التي ي�ستعي بها 

الكثري من املواقع اللكرتونية.
 وتعت��ر تكنولوجي��ا ا�س��تخدام اإ�س��عاع ترياهرت��ز م��ن التكنولوجي��ات 
املتقدم��ة الواع��دة التي ميكن اأن ت�س��تخدم اأي�س��ا يف جم��ال الب�رشيات 

والإلكرتونيات امليكروية.
وميك��ن اأن ت�س��تخدم املوجات من هذا النوع اأي�س��ا لإر�س��ال املعلومات 
ب�رشعة فائقة، ور�سد عمل اخلاليا احلية يف نظام "اأونالين" وغريها من 

املجالت، حيث من املطلوب اأن تكون الأهداف املراد ر�سدها �سفافة.

 يعت��زم العلماء وال�سيا�س��يون يف ال�س��ي، اإطالق برنامج وا�س��ع للتحكم باملناخ 
فوق اأرا�سي البالد.

 ويقرتح اخلراء بدء ا�س��تحداث غيوم ا�سطناعية ممطرة فوق منطقة جبال التبت، 
والت��ي �س��توؤمن بدورها ح��وايل 5 ماليي مرت مكعب من املياه �س��نويا، لتعوي�س 

نق�س املياه يف حو�س "النهر الأ�سفر".
 كما طرح اخلراء اجلدوى القت�سادية للم�رشوع، والذي �ستموله �سلطات مقاطعة 
"�سنغهاي"، والتي بدورها و�سعت م�سائل التحكم باملناخ �سمن اأهم اولويتاها 

للخطة اخلم�سية القادمة.
 وخط��ة العلم��اء هي اعرتا�س املياه يف تلك املنطق��ة وحتويلها اإىل غيوم ممطرة، 
بوا�س��طة مواد كيميائية �س��يتم اإي�سالها لتلك الطبقة من الغالف اجلوي عن طريق 

ال�سواريخ اأو الطائرات.

غوغلسالحمصر

متابعة-الجورنال
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