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تدمر نفسها بعد بيعها بمليون جنيه 
إسترلين

بإيقاعها السريع والبطيء، كيف تؤثر الموسيقى بسعادتنا الجسدية والنفسية؟

تطبيق يساعد في تشخيص 
مرض "باركنسون"

لماذا يقتل البشر أنفسهم.. تفسير "غير مسبوق" لقرار االنتحار

يضيف وظائف جديدة الجهزة آبل 
تعرف عليها

مونيتور تنبهك في حالة تسريب 
البيانات

اأدى فن��ان الغرافيتي ال�سهري "بانك�س��ي" اأحد املقالب الأكرث جراأة له، خالل مزاد 
"�سوذب��ي" يف لن��دن، حيث دمرت لوحته نف�سها بنف�سه��ا، بعد بيعها باأكرث من 
مليون جنيه اإ�سرتليني. وقدرت اللوحة "فتاة مع البالون" بثالث مائة األف جنيه 
اإ�سرتلين��ي عند بدء املزاد يوم اجلمعة م�س��اء 5 اأكتوبر/ت�رشين الأول، وبيعت يف 
النهاي��ة مبقدار ملي��ون و42 األف جني��ه اإ�سرتليني، بح�سب ما نقلت��ه "فينان�سال 
تاميز".وبع��د فرتة ق�سرية من بي��ع اللوحة، مت تقطيع اللوحة بو�ساطة اآلية كانت 
خمب��اأة على ما يب��دو داخل قاعدة الإطار، فظهرت اللوح��ة من الأ�سفل على �سكل 
�رشائ��ط. وق��ال مدير املزاد: مل نتطراأ ملث��ل هذا الأمر من قب��ل، ول نعلم بعد ماذا 
�سنفع��ل. وعل��ق الر�سام بانك�سي على تدمري اللوح��ة: وها هي ترحل، ترحل…قد 
رحلت. ويعترب بانك�سي، الفن الت�سكيلي ملتزما بق�سايا الإن�سان، وحقه امل�رشوع 

يف احلرية وامل�ساواة، 

واق��رتح الباحث��ان "باتريك �س��واب" و"ول��رت كارلني" من 
معهد الإن�س��ان الآيل والأنظمة الذكية يف �سوي�رشا ا�ستخدام 
بيانات الهواتف الذكية والذكاء ال�سطناعي للم�ساعدة يف 
ت�سخي���ض املر���ض. وتقوم فك��رة الباحثني عل��ى ا�ستخدام 
البيان��ات الت��ي يجمعه��ا الهاتف الذك��ي وحتليله��ا لر�سد 
اأن مر���ض  دللت املر���ض وم��دى تط��ور احلال��ة. يذك��ر 
باركن�س��ون، عب��ارة ع��ن ا�سطراب النظ��ام الع�سب��ي الذي 
يوؤثر على قدرة ال�سخ���ض على التحكم يف حركاته. ومبرور 
الوقت يوؤثر تدهور حالة املري�ض على قدرته على الكالم اأو 
امل�سي. وحتى الآن ل يوجد عالج ناجع للمر�ض، رغم وجود 
عقاق��ري للحد م��ن اأعرا�س��ه. وبح�سب الورق��ة البحثية التي 
ن�رشه��ا الباحثان ال�سوي�رشي��ان فاإن مر���ض "باركن�سون" 
ي�سيب اأكرث من 6 ماليني �سخ�ض يف العامل، ويتم ت�سخي�ض 
نحو %25 من املر�سى ب�سكل خاطئ ، لآن اعرا�ض خمتلف 
اأمرا���ض ا�سط��راب احلركة مت�سابه��ة. وي�ستخ��دم "�سواب" 
و"كارلني" تطبي��ق هاتف ذكي جلمع البيانات، حيث يقوم 
امل�ساركون يف التجربة باإدخ��ال املعلومات الدميوجرافية 
والطبي��ة اخلا�س��ة بهم ثم يطل��ب منهم اإج��راء 4 اختبارات 
با�ستخ��دام هواتفهم. وت�سمل الختب��ارات الأربعة التي يتم 
اإجراوؤه��ا حوايل 3 مرات يوميا احلرك��ة وال�سوت والذاكرة 
والق��درة على النقر. يت�سم��ن اختبار امل�سي �س��ري ال�سخ�ض 
20 خطوة اإىل الأمام ثم الدوران. ويتطلب اختبار ال�سوت 
نط��ق كلمة "اآاآاآاآاآه" ملدة 10 ثوان. اأمام اختبار النقر فيطلب 
من امل�ستخدم و�سع هاتفه على مكان م�سطح ثم النقر على 
زري��ن من اأزرار ال�سا�سة ملدة 20 ثانية. واأخرياً فاإن اختبار 
الذاكرة يطلب من امل�ستخدم تذكر تكوينات من الزهور التي 
ت�سيء عل��ى ال�سا�سة ثم مل�ض الزهور بنف�ض النظام الذي مت 
عر�سه. واكت�سف "�سواب" و"كارلني" اأن مقارنة اختبارات 
امل�س��ي املتع��ددة كان الو�سيل��ة الأك��رث فاعلي��ة لت�سخي�ض 
مر���ض باركن�سون"، كما ميكن لالأطباء الدخول اإىل بيانات 
مالحظ��ة املري���ض عل��ى امل��دى الطوي��ل دون احلاجة اإىل 
ح�سور املري�ض اإىل امل�ست�سفى بح�سب موقع "�سي نت دوت 

كوم" املتخ�س�ض يف مو�سوعات التكنولوجيا.

يع��زو النا���ض م�ساألة النتح��ار يف الغال��ب اإىل تفاقم مر�ض 
الكتئاب لدى الإن�س��ان، لكن خبرية نف�سية مرموقة اأكدت اأن 
و�سع حد للحياة ل يرتبط دائما بهذا املر�ض النف�سي، اإذ ثمة 

م�ساهري يف عافية تامة اختاروا هذه النهاية املاأ�ساوية.
وبح�س��ب ما نقل موق��ع  "�ساينتفيك اأم��ريكان" العلمي، فاإن 
800 األف �سخ�ض يف العامل ينتحرون �سنويا، اأي اأن اإن�سانا 
واح��دا ي�س��ع ح��دا حليات��ه يف كل اأربع��ني ثاني��ة، اأم��ا يف 
الولي��ات املتحدة في�س��كل النتحار عا�رش �سب��ب من اأ�سباب 
الوف��اة بالب��الد. وتو�س��ح الباحث��ة يف علم النف���ض بجامعة 

اأوتاغ��و النيوزيلندي��ة، جي�سي بريين��غ، اأن 5 باملئة فقط من 
مر�س��ى الكتئ��اب يقدمون على النتحار ولذل��ك فاإن الفكرة 

املتداولة عن قتل النف�ض ي�سوبها الكثري من التعميم.
وت�سيف بريينغ الت��ي األفت كتابا كامال عن م�ساألة النتحار 
حتت عن��وان "ملاذا نقت��ل اأنف�سنا"، )ت�سي��ف( اأن الأ�سخا�ض 
الذي��ن ل يعانون اأي مر�ض نف�سي ينتحرون اأي�سا. واأو�سحت 
الأكادميي��ة اأن 47 باملئ��ة م��ن ال�سل��وك النتح��اري ل��دى 
الإن�س��ان يرتب��ط بعوامل جينية، اأم��ا 57 باملئة من احلالت 
املتبقية فتنجم عن الظروف والبيئة. واإذا التقت هذه القابلية 

اجلينية لالنتحار بظروف حمفزة على النتحار فاإن الإن�سان 
ي�سبح اأكرث عر�سة لقتل نف�سه وفق تف�سري الباحثة.

ومب��ا اأن الأفكار ال�سوداوية ت��رتدد يف عقل الإن�سان وجهازه 
الع�سب��ي فاإن العلم يجد �سعوب��ة يف التنبوؤ بالنتحار حتى 
اإن كان البع���ض ين�س��ح بالنتباه اإىل م��ن يكرث من احلديث 

عن املوت، اأو ي�سري اأكرث عزلة.
وتق��ول بريينغ اإن كثريا من املنتحرين ي�سعون حدا للحياة 
ب�سب��ب "اأنا���ض اآخرين"، وله��ذا يتحول احلر���ض على نظرة 

املجتمع يف بع�ض الأحيان اإىل اأمر قاتل.

Tel e م��اك فيلت” الأملاني��ة اإىل اأن تطبيق الرتا�س��ل الفوري“  اأ�س��ارت جملة
gram اكت�سب �سعبية كبرية كبديل لتطبيق وات�ض اآب وفي�ض بوك م�سنجر، نظراً 
لأن��ه يتمتع بالعديد من املزايا مثل ت�سفري جميع الر�سائل، مع تاأكيد املطورون 
عل��ى عدم ك�سف بيانات امل�ستخدم لأطراف ثالثة. وياأتي الإ�سدار 5 اجلديد من 
تطبيق Telegram لالأجهزة اجلوالة املزودة بنظام اأبل “اآي اأو اإ�ض” بت�سميم 
جديد متامًا ل�سهولة التنقل ما بني القوائم، كما اأن ال�سور املتحركة يف حوارات 
الدرد�س��ة اأ�سبحت اأكرث �سال�سة، عالوة عل��ى مزامنة الر�سائل ب�سورة اأ�رشع، مع 
اإعادة ت�سميم الإ�سعارات داخل التطبيق بالكامل، والتي اأ�سبحت قابلة للتو�سع، 
ف�س��ال عن اأنه ميكن ال�ستم��اع اإىل امللفات ال�سوتية عرب من�سات البث. وميتاز 
الإ�س��دار 5 اجلديد بتح�سني ا�ستهالك الطاقة، حيث كان تطبيق الرتا�سل الفوري 

ي�ستهلك �سحنة البطارية.

اأعلنت موؤ�س�سة موزيال عن اإطالق وظيفة فايرفوك�ض Monitor اجلديدة، والتي ت�ساعد 
امل�ستخ��دم يف معرف��ة ما اإذا كانت بيانات الو�سول اخلا�س��ة بح�ساباته الإلكرتونية قد 
تعر�س��ت لالخرتاق، وظهرت يف ت�رشيبات البيانات، الت��ي يح�سل عليها القرا�سنة عند 

اخرتاق خدمات وح�سابات الويب املختلفة.
وبع��د اإدخ��ال عن��وان الربيد الإلك��رتوين املرتبط باحل�س��اب املعني، يظهر م��ا اإذا كانت 
بيان��ات احل�س��اب قد تعر�س��ت لالخرتاق ع��رب الإنرتن��ت اأم ل، ويف حالة ظه��ور نتائج 

لعملية البحث، فاإنه يتعني على امل�ستخدم تغيري كلمة املرور على الفور.
ونظ��راً لأن عملي��ة ال�ستعالم هذه ت�رشي يف وقتها فقط، فاإن��ه ميكن للم�ستخدم ت�سجيل 
عن��وان الربيد الإلكرتوين اخلا�ض به، وعندئذ �سيح�سل على اإ�سعارات فور ظهور بيانات 
خا�سة به على �سبكة الويب، وتعتمد وظيفة فايرفوك�ض Monitor على قاعدة بيانات 

."Have I been pwned" الباحث تروي هانت، املتخ�س�ض يف اأمان الإنرتنت

فايرفوكسلوحة شهيرة تيليغرام

اإىل حلم  اأخرى ومن واقع  اإىل  ياأخذنا من فكرة  للنغم �سحٌر 
يطوف بنا بقاع العامل.

الأنغام  جمعنا  واإذا  بت�سعباتها.  احلياة  اأ���رشار  من  �رّش  اإّنه 
ال�رشيع والبطيء تكّونت عندنا  بق�رشها وطولها، باإيقاعها 

املو�سيقى.
على  معتمدة  ك��ان��ت  املو�سيقى  ب��داي��ات  اأّن  امل��وؤك��د  م��ن 
الإن�سان وجود  ثّم لحظ  بالطبيعة، ومن  ة  اخلا�سّ الأ�سوات 
وحفيف  الق�سب  باأنابيب  النفخ  فا�ستعمل  الأ�سوات،  هذه 
ومع  ال�سوت.  لإ�سدار  احلجارة  وقرقعة  والأوراق  الأخ�ساب 
مرور الوقت اأ�سبحت املو�سيقى ُت�ستعمل يف جمالت كثرية، 
يف  الحتفالت  واإحياء  احل��روب،  يف  اجليو�ض  ت�سجيع  مثل 

الق�سور قبل اأن يبداأ تعليمها يف املعاهد املو�سيقّية .
واملو�سيقى هي و�سيلة مهمة للتعبري عن امل�ساعر. فالإن�سان 
وفكرًيًا ووجدانًيًا  نف�سًيًا وح�سًيًا  ويتفاعل معها  فيها  يتاأثر 
و�سيلة  املو�سيقى  باأّن  العتقاد  اخلطاأ  من  ولكن  وج�سدًيًا. 

ترفيهية فقط، بل لها منافع �سحّية كثرية برهنتها الدرا�سات 
احلديثة. ملعرفة وقع املو�سيقى واأهميتها يف حياة ال�سباب، 
عمر  من  و�ساّبة  �ساب   100 �سملت  حملّية  درا�سة  اأجرينا 
اإىل  يلجاأون  منهم   90% اأن:  تبنّي  وقد  عامًا.   22 اإىل   18
و70%  �سّيئة،  نف�سّية  حالة  يف  يكونون  عندما  املو�سيقى 
منهم ي�ستمعون اأي�سًا اإىل املو�سيقى عندما يكونون فرحني. 
اأ�سا�سًيًا  عن�رشاً  ت�سّكل  املو�سيقى  اأّن  يعتقدون   100%

و�رشورًيًا يف حتقيق الراحة النف�سّية وال�سعور بالفرح.
وتتطابق هذه الأرقام مع نتائج درا�سات كثرية حول تاأثري 
جامعة  اأجرتها  درا�سة  اأظهرت  فقد  ال�سباب.  يف  املو�سيقى 
�ستانفورد )Stanford( عام 2007، اأّن الدماغ يطلق عند 
وهي   ،)Dopamine( دوبامني  م��اّدة  املو�سيقى  �سماع 
للجهاز  ال�سّحي  الأداء  تفعيل  يف  اأ�سا�سّية  كيماوّية  م��اّدة 
الع�سبي املركزي، ولها تاأثريات مفيدة يف العاطفة والإدراك 
والفرح،  والإث��ارة  بال�سعادة  ال�سعور  ت�سبب  كما  واحلركة، 
وذلك خالل 15 دقيقة فقط من بدء اإفرازها. وبرهنت الدرا�سة 
اأي�سًا اأّن املو�سيقى ترفع املزاج وتقّلل من القلق، وت�ساعد يف 

اإىل  ا�ستمعوا  الذين  الطالب  اأّن  لحظت  اإذ  الأرق،  مكافحة 
ح�سلوا  النوم،  قبل  دقيقة   45 ملدة  لال�سرتخاء  املو�سيقى 
الروتني  مار�سوا  الذين  الطالب  من  بكثري  اأف�سل  نوم  على 

اليومي العادي.
اأظهرت  فقد  والأك���ل،  املو�سيقى  بني  ودّي��ة  عالقة  هناك 
عند  الطعام  تناول  عادات  يف  توؤّثر  املو�سيقى  اأّن  الأبحاث 
احلرارّية  ال�سعرات  من  اأقّل  ل�ستهالك  وتقودهم  الأ�سخا�ض 

والتمتع بوجباتهم اأكرث.
هل ت�ساعدكم املو�سيقى عند �سعوركم باملر�ض من التخفيف 
ال�سوؤال طرحناه على عّينة درا�ستنا، فتبني  اآلمكم؟ هذا  من 
اإىل  ا�ستماعهم  اأّن  بالفعل  لحظوا  اأفرادها  من   53% اأّن 
املو�سيقى وهم مر�سى قد خّفف من اأوجاعهم. و%50 منهم 

اعتربوا اأّن املو�سيقى قد اأن�ستهم م�سكلتهم.
متعّددة،  علمّية  درا�سات  اإىل  ن�ستند  النتائج  لهذه  وتف�سرياً 
 McGill( ومنها درا�سة اأجريت يف جامعة ميغيل يف كندا
University( اأفادت اأّن للمو�سيقى تاأثريات �سحّية كبرية. 
فقد اأجرى عدد من الباحثني يف اجلامعة درا�سة ملعرفة ما 

للمو�سيقى.  ال�ستماع  عند  الب�رشي  الدماغ  يف  يحدث  الذي 
اأجريت الدرا�سة على اأ�سخا�ض خائفني وقلقني قبيل اإجرائهم 

عملّية جراحّية.
Ba e )درا�سة اأخرى اأُجريت يف جامعة بالتيمور الأمريكية 
تاأثرياً  للمو�سيقى  اأّن  اأثبتت   )timore University
والتنف�ض بعدما مت قيا�ض  القلب  مبا�رشاً يف معدل �رشبات 

حجم الأوعية الدموّية قبل واأثناء وبعد عزف املو�سيقى. 
املناعة  نظام  على  كبري  تاأثري  للمو�سيقى  يكون  اأن  وميكن 
الأن��غ��ام  اأّن  اع��ت��ربوا  اأمريكيني  اأط��ّب��اء  جمموعة  بح�سب 
املو�سيقّية التي جتعل الإن�سان اأكرث �سعادة توؤّدي اإىل اإطالق 
وال�سريوتونني   )Dopamine( الدوبامني  مادتي  ج�سمه 

)Serotonin( مما يعزز من مناعته.
 16% اأن  اأجرينا عليها در�ساتنا تبنّي  العّينة التي  من بني 
اأكرث،  اأو  مو�سيقّية  اآلة  على  يعزفون  وال�سابات  ال�سباب  من 
املو�سيقى يف املعاهد. و7%  يدر�سون  العّينة  % من  و11 
منها بداأوا بدرا�سة املو�سيقى ولكّنهم وجدوا �سعوبة مبتابعة 

العزف.

بغداد = متابعة

مهني��ًا: تتح�سن الأحوال ويكون اجلو غري مقلق 
وتتخل�ض من التوّتر والنفعالت والت�سنجات.

عاطفي��ًا: قد تعي�ض م�ساك�س��ة ما اأو تعالج خطاأً 
مفاجئ��ًا اأو تواج��ه ببع���ض الأخب��ار املربك��ة 

عاطفيًا. 

مهني��ًا: تبدو هادئ املزاج الي��وم وتتعامل مع الزمالء يف 
العم��ل بطريقة مريح��ة جداً وتتخل�ض م��ن كل ما يزعجك 
اأو يك��در خاطرك. عاطفيًا: ت�سع��ر اأّن الأمور حتت �سيطرتك 
الي��وم، وتك��ون حا�سمًا جت��اه بع�ض املواق��ف والإ�ساءات 

التي حتاول تعكري �سفو العالقة. بال�رشيك.

مهني��ًا: تع��اين ذيول م�س��كالت �سابقة، م��ا يتطّلب 
من��ك اهتمام��ًا خا�س��ًا حل��ّل امل�سائ��ل ولإيج��اد 
ت�سوي��ات منا�سب��ة. عاطفي��ًا: ل��ن تنفع��ك املواقف 
ال�سارم��ة واملت�سّددة مع احلبيب، ب��ل تلك الهادئة 

واملرنة حلل امل�ساكل.

مهني��ًا: خيبة اأمل م��ن زميل كنت تثق به ثقة عمياء، 
فيزعج��ك الأم��ر، ول تلب��ث اأن تق��ع يف م�سكل��ة م��ع 
بقي��ة زمالئك. عاطفيًا: احلب م��ا زال يف دارك واأنت 
تعي�ض �سعادة كاملة مع ال�رشيك مل تعرفاها منذ مدة 

طويلة.

التحدي��ات  كل  م��ن  منت���رشاً  تخ��رج  مهني��ًا: 
وال�سعوبات التي تواجهك يف العمل. عاطفيًا: ت�سعر 
بخيب��ة اأمل ب�سبب عدم جتاوب احلبيب مع م�ساعرك 

وجتّنبه لك وابتعاده عنك.

مهني��ًا: انفراج��ات عل��ى ال�سعي��د املهن��ي والو�سع 
امل��ايل ل بّد م��ن اأن ي�سلح بع�ض ال�س��يء.  عاطفيًا: 
ت�س��ري الأم��ور ب�س��كل جي��د ه��ذا الي��وم مف�سح��ة يف 

املجال لتعزيز الروابط ومتتني الأ�س�ض.

مهنيًا: تتخل�ض من العراقيل وال�سطرابات على 
خمتل��ف ال�سع��د اأو تزي��ح من درب��ك معاك�سات 
كب��رية لكنه��ا تتطلب من��ك جه��داً ملحا�رشتها. 
عاطفي��ًا: يعجبك �سخ���ض ما وتب��ذل امل�ستحيل 
لتن��ال ر�ساه، فتحاول اأن تراع��ي م�ساعره اأكرث 

اأمام الآخرين.

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

ملواهب��ك  متام��ًا  منا�سب��ة  الظ��روف  مهني��ًا: 
وتطّلعات��ك، وتبقى الأج��واء �سافية جداً ويكون 
الدع��م كب��رياً لتحقيق الإجن��ازات. عاطفي��ًا: اإذا 
اتخذت قراراً موؤمل��ًا تكت�سف اأن حياتك �ست�سبح 
اأف�س��ل بعده وتق��ّرر اخلروج م��ن قمقمك وتلبية 

دعوات كثرية تتلقاها.

مهنيًا: تعم��ل على م�رشوع جديد وحت��اول اأن تكون 
متحفظ��ًا يف خططك لتتجن��ب املغر�س��ني. عاطفيًا: 
تخطط لق�ساء اأم�سية رومان�سية برفقة احلبيب تقوي 

العالقة بينكما وتوؤجج امل�ساعر.

مهني��ًا: ترتاح للتطورات وتب��دو مزهواً بنف�سك، قد 
تنجز عماًل يالقي ال�ستح�س��ان وتختفي ال�سغوط 
ويطمئ��ن بال��ك. عاطفي��ًا: اإفت��ح ب��اب احل��وار مع 
ال�رشي��ك فق��د ي�سلح لق��اء ب�سيط م�س��كالت قدمية 

وعالقة بينكما.

مهني��ًا: ُتفت��ح اأمام��ك الآف��اق وتتو�ّسع دائرة 
ات�سالتك، قد تلّبي دعوة حتمل اإليك مفاجاأة 
مهّمة ج��ّداً. عاطفيًا: ميكنك اأن حتلم مبا تريد 
على ال�سعي��د العاطفي، تتلّق��ى الدعوات كما 

كلمات الإعجاب.

مهني��ًا: قد يكون حديث عن عقد اإّم��ا ُيوقع اأو ُيف�سخ وتطراأ 
تغيريات تنا�سبك رمبا وجتعلك تتبّنى وجهة نظر جديدة.

عاطفي��ًا: ك��رثة طلب��ات ال�رشي��ك تدفع��ك اإىل رف���ض ه��ذا 
الواق��ع، وخ�سو�سًا اأن الأمور بلغ��ت حداً ل ميكن ال�سكوت 

عنه.

أفقي��اً 
1 جدباء ال خرضة فيها وال ماء o ينتس��ب إليه سكان 

فلسطني والشام
2 ظاهرة طبيعية تحدث لالجس��ام خارج نطاق جاذبية 

األرض )كلمتان(
3 قدر قليل )كلمتان( o حسم األمر وقطعه )معكوسة(

4 وسائل مواصالت ونقل o عدم القدرة عىل النوم
5 ابناء فالن )معكوس��ة( o يضع نظاما يتبعه اآلخرون 

فيام بعد
6 بحر عظيم o متعطر بالعطر والطيب )معكوسة(

7 من شهور السنة امليالدية
8 حرف جر o رشاء الس��لع من بلد آخر بغرض التجارة

9 نظام اقتصادي عاملي سائد اليوم
10 الس��م األول لرئيس أمرييك اسمه الثاين كارتر o التعرف 

عىل الروائح بالنف

عامودياً
1 نبات يرشب كمهدئ لألعصاب ومس��كن للمغص 

والس��عال o طبيخ
2 من مشتقات البرتول o من اسامء الرمح )جمع(

3 رجل من عرب البادية o أحس )معكوسة(
4 االس��م الثاين ملمثل مرصي طويل )االسم األول 

احمد( o والية أمريكية جنوبية رشقية
5 قاع��دة يرتكز عليها كل بناء o قالدة تعطى مكافأة 

لعمل عظيم
6 لون بني االسوداد واالحمرار وصفت بها الخيل قدميا 

o طراز من السيارات الربيطانية
7 أئر الضوء فيام يحيط بنا o خمسة حروف متشابهة

Story األصل العريب من كلمة o 8قل وندر
9شبكة املعلومات الدولية

10حرشة قارصة مزعجة تعيش يف الش��قوق o شجاع 
يتقدم القوم

متقاطعة كلمات


