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يــكـمن في نــشـر بـرمــجـيــات تـعـدين
سـتخدمـون أنفسهم معيـنة يضع ا
ــا قــد جـــرّاءهــا في خـــطــر أكــبـــر 
يظنون خالل بـحثهم على تـطبيقات

مجانية. 
ـستـخدم بـرمجـية تـعدين ويسـتلم ا
تُــثـــبَّت تـــلــقـــائـــيــاً عـــلى حـــاســوب
الـضـحـيـة مع كل مـلفٍ يـتم تـنـزيـله
لـتـبـدأ بالـعـمل خِـفـيـة عـلى اجلـهاز
مــســتــعــمــلــة طــاقــته في الــتــعــدين
والبحـث عن العمالت الـرقمـية التي
ما إن يتم الكشف عـنها حتى تُرسل

. مباشرةً إلى اجملرم
ويـشـتمل مـلف الـتـنـزيل أيـضـاً على
مـــلـــفــــات نـــصـــيـــة حتــــتـــوي عـــلى
معـلومـات تفـعيل تـتكـون من عنوان
مــــحـــفـــظـــة اجملـــرم واسم مـــجـــمع
نجَم ?”وهو عـبارة عن التـعدين “ا
خـادمٍ خـاص يـجـمع عـدة مـشـتـرك
ويـــوزع بــ حــواســـيــبـــهم أعــمــال
تـشـاركون في الـتعـدين. ويـحصـل ا
قابل كلّ على نـصيبه من العمالت ا
ـشـفــرة. وتـتـيـح مـنـاجم الــرقـمـيــة ا
الـــتــعــدين كــفـــاءة أكــبــر وســرعــات
تــعـدين أســرع من الــعـمل بــطـريــقـة
مـــنـــفـــردة نـــظــــراً لـــكـــون تـــعـــدين
الـــبـــتــكـــوين وغــيـــره من الـــعــمالت
الـرقـمـية عـمـلـيـة حتـتـاج إلى موارد
كـثيـرة وتسـتـهلـك كثـيراً مـن الطـاقة

والوقت.

والحظ بـاحـثـو كـاسـبرسـكي الب أن
اجملــرمــ اسـتــعــمـلــوا بــرمـجــيـات
مـــــــــــشـــــــــــروع  NiceHashفـي كل
احلــــاالت وهـــــو مــــشـــــروع عــــانى
مؤخـراًختـراقاً أمـنيـاً كبـيراً تـسبب
بــــســــرقـــــة ماليـــــ الــــدوالرات من
الـــعــمالت الــرقــمـــيــة وكــان بــعض
ـنـجم تـعـدين ضـحـايـاه مـتـصـلـ 

يحمل االسم نفسه.
WI³  ◊UI½

ووجـــد خـــبــراء كـــاســـبـــرســكي الب
خـاصــيـة أخــرى مـثــيـرة
لـالهــــتــــمـــــام ســــمــــحت
للـمجرمـ بتـغييـر نقاط
مـسـبـقــة الـتـحـديـد مـثل
رقم احملفظة اإللكترونية
أو بـرمجـيـة الـتـعدين أو
ــــنـــجم مـــا مــــنـــحـــهم ا
الفرصة لتـوزيع عمليات
الـــتــــعــــدين وتــــغـــيــــيـــر
الـــوجــهــات الــنـــهــائــيــة
للعـمالت الرقـمية في أي
وقـت أو تــــــــــــوجـــــــــــبـه
حاسوب الضحية ليعمل

في منجم آخر.
وقــــال ألــــيـــــكــــســــانــــدر
كــولــيــســنــيــكــوڤ أحـد
مــحـــلــلي الــبــرمــجــيــات
اخلبيثـة في كاسبرسكي
الب إن بــــــرمـــــجـــــيـــــات

التعدين تتـسبب بخفض أداء جهاز
الـــضــحــيــة لــتـــؤثــر في اســتــخــدام
لـلجـهاز وتـتـسبـب بارتـفاع تـكـاليف
استـهالك الطـاقة الـكهـربائـية وذلك
بــغضّ الــنــظـر عـن عـدم اعــتــبــارهـا
برمجيات خبيثة وأضاف: “يساهم
الـضــحـيـة دون عـلـم مـنه في جـلب
ــال إلى مــحــفـظــة رقــمــيـة تــابــعـة ا
لــشـخص آخــر نـتــيـجــة السـتــعـمـال
بــرمــجــيـات مــقــرصَــنـة تــبــدو غــيـر
ضـــــارّة. لــــــذا فـــــإنـــــنـــــا نــــــنـــــصح
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في االســتـخـدام و"الـتــطـور" لـتــلـبـيـة
احتـياجـات الـعمالء. ورغم أن شـركة
"إل جي" تعتمد على تـطبيق "مساعد
غــــــــوغـل" فـي بــــــــعـض من أحــــــــدث
مــنــتــجــاتــهــا من أجــهــزة الــتــلــفــاز
ومكبرات الـصوت الذكيـة فقد قررت
االعــتــمـاد عــلى نــفـســهـا تــمــامـا في

أجهزة الروبوت.
 uÐË— …eNł«

يـــذكــر أن "إل جي" لــديــهـــا بــالــفــعل
أجهزة روبوت مـستخـدمة في مراكز
تــــســـــوق ومـــــطـــــارات في كـــــوريــــا
اجلــنــوبـيــة بــاإلضـافــة إلى أجــهـزة

نازل. روبوت تعمل في تنظيف ا
وكــان يـفــتـرض أن يــكـون "كــلـو-إي"

 .Zcashأمــا اآلن وبـعــد عــامٍ فـقط
بـاتت بـرامج الـتـعـدين مـنـتشـرة في
كل مــــكــــان وبــــحــــسـب بــــيــــانـــات
كـــــاســـــبـــــرســــــكي الب فـــــإن عـــــدد
ـتضـررين سيـتجاوز سـتخـدم ا ا
ــلــيــونــ بــحـلــول نــهــايــة الــعـام ا

اجلاري.
WLzU   öLŠ

ويوظف اجملرمـون أدواتٍ وأساليب
متنوعة مثل احلـمالت القائمة على
مــبــاد الــهــنــدســـة االجــتــمــاعــيــة
واحملتوية عليبرمجيات إعالنية أو
برمجيات مقرصَنة الستهداف أكبر
ـكن من احلــواســيب. وحـدد عــدد 
خبراء كاسبـرسكي الب حديثاً عدداً
ط ـــصــمـــمـــة عـــلى  ــواقـع ا مـن ا
موحّد تقدّم للمسـتخدم برمجيات
مـقرصـنـة مجـانـية تـضمّ تـطبـيـقات
وبــرمــجــيــات حــاســوبــيــة رائــجــة.
ويـعـتـبـر خـلق “صـفـحـات وصـول”
ذات أغــراض خــاصــة لــيس بــاألمـر
الــصـــعب بــالــنــظــر إلى االنــتــشــار
قرصَنة ال بل الواسع للبرمجيات ا
إن اجملرمون يلجؤون إلى استخدام
أسـمـاء تـشـبه كـثـيـراً أسـماء مـواقع
ـستخـدم قدر حقيـقية لـتشويش ا

ستطاع. ا
لكن احلـكـمة تـقـتضي تـوخي احلذر
عـــنـــد عـــرض أشـــيـــاء بـال مـــقـــابل;
ـواقع فـالـهـدف احلـقـيـقي من هـذه ا
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عــادة مــا يــوجــد احلل األمــثل عــنـد
ستخدم إلى تعديل ملف أو حاجة ا
صــــورة مـع ضــــيق الـــــوقت أو شُح
فـرص الـعـثـور عـلى مـصـدرٍ مـوثوق
لــلــبــرمــجــيــات الالزمــة لــفــعل ذلك
بــتـــنــزيل أول تــطــبـــيق مــجــاني أو
مــقــرصن يــجــده وهـي بــرمــجــيـات
مــنـتــشـرة عــلى اإلنـتــرنت انـتــشـاراً
ستخدم أي واسعاً. وإذا لم يلحظ ا
شيء مــشــبـوه في أداء الــبــرمـجــيـة
بعد تنزيلـها وتثبيتـها بنجاح فإنه
قد يـجـد بطـأً ملـحـوظاً في حـاسوبه
ـعتـاد بل إنه قـد يـسـتلم مـقارنـة بـا
في نـهــايـة الـشـهـر فــاتـورة كـهـربـاء
رجّح عتاد ومن ا أعلى مبلغاً من ا
عـنــدئـذ أن يــكـون أصـبح لــديه عـلى
حــاســوبه بــرمــجــيــة تــعـديـن أو مـا
يــعـــرف في عـــالم الـــبـــلـــوك تـــشــ

.Mining :صطلح
وقــد جـــرى تـــوظـــيف بـــرمـــجـــيــات
التعـدين اخلبـيثة عـلى نحو مـتزايد
خالل الــــعــــام 2017 تــــزامــــنــــاً مع
االرتـفاع الـشـديـد بأسـعـار الـعمالت
ال الرقميـة بهدف احلـصول على ا
الـسـهل بـطـرق غـيـر مـشـروعـة. وقـد
تـنــبـأ بـذلـك في الـعـام 2016 احـثـو
كــاســبــرســكي الب الــذيـن الحــظـوا
عــودة لـبــرمـجــيــات الـتــعـدين وسط
ارتفـاع في شـعبـية الـعمـلة الـرقمـية
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االحــــــد الـــــســــــاعـــــة 18:00
بـتـوقيت غـرينـتش على قـناة
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ـــمــيــزة عــلى يــعـــتــبــر تـــطــبــيق LightX من الــتــطـــبــيــقــات ا
أجهـزة أندرويـد و آيفون حـيث يوفـر مزايـا متكـاملـة لتـحرير
وتـعـديل الـصور بـسـرعـة وكفـاءة عـالـية ويـتـيح تـغيـيـر وتـعديل
اخللـفية وتـصويـر الصـور الشـخصيـة والسـلفي وتـغيـير لون
ؤثرات الـلونية الشـعر وإنشاء الـرسوم الكـرتونية وإضـافة ا
ــضـاعـفـة ودمج الـصــور لـلـحـصــول عـلى تـأثــيـرات اإلضـاءة ا
ــتــعـددة ويــحــوي الـتــطــبـيق عــلى مــجـمــوعــة من اإلطـارات وا

لصقات ويتيح إمكانية الكتابة على الصورة. وا
يـأتي تـطـبـيق LightX مع خـصـائص كـثـيـرة كـدمج األلـوان
ـنح لـلمـسـتـخـدم الـقـدرة على ـنـحـنـيات وتـأثـيـر الـظالل و وا
التـحكم بدرجـة السطـوع والتبـاين والتـظليل كـما يتـيح إضافة
ـزايا عـديدة الفالتـر اخملتـلفـة على الـصور ويـتمـيز الـتطـبيق 
مـنـهـا إزالـة وتـغيـيـر خـلـفـيـة الـصـور بـاسـتـخـدام أداة لـتـحـديد
ــتــشــابــهــة وحــفظ األجــزاء احملــذوفــة مـن الــصـور ــنــاطق ا ا
الســتــخــدامــهــا في مــحــتــوى جــديــد إضــافــة لـدمـج الــصـور
ـثال الدمج باسـتخـدام أوضاع الـدمج اخملتـلفـة على سـبيل ا
بــ األوضــاع الـفــاحتـة والــداكــنـة لــلــحـصــول عـلـى تـأثــيـرات
لك التطبيق أدوات حترير احترافية ضاعفة كما  اإلضاءة ا
ـكن استخدام اخلطوط البيانية والتوازن اللوني لضبط حيث 

التناسق في الصور.
أمـا وضع تـعــديل صـور الـسـيـلـفي والــبـورتـريه فـيـحـوي عـلى
مجـموعـة رائعـة من فالتر الـتجـميل كـما يـتيح إزالـة العالمات
كـالـبـثــور والـتـشـوهــات من عـلى الـوجه وتــغـيـيـر لــون الـشـعـر
وتطـبيق تـسريـحات مـختـلـفة بـاإلضافـة إلى تبـييض األسـنان

وطمس خلفيات صور البورتريه.
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كشفت شركة ويسـترن ديـــجيتال عن 
حـلول جـديدة ومـبـتكـرة للـمـستـهلـك

وذلـك خالل مــشــاركــتــهـــا في فــعــالــيــات
مــعــرض اإللــكــتــرونــيــات االســتــهالكــيـة

CES�2018 في الس فيغاس
 وأكدت الشـركة أن احللـول اجلديدة 
تـلبـي االحتـيـاجـات النـاشـئـة عن الـزيادة
ا في الهـائلـة في احملـتوى الـشخـصي 
ذلك األوامر الصوتـية لبثّ الـوسائط عبر
ـنــزل الـذكي إلى جــانب أصـغـر أجـهــزة ا
قرص �USBسعة  1تيرابايت في العالم
ومــجــمـــوعــة من مـــنــتـــجــات الــتـــخــزين

ـزايـا الـتـنـقل الالسـلــكـيـة الـتي تـتـمــتع 
الفـائقـة واألداء الرفـيع والسـعة الـكبـيرة.
ــنـتـجـات واحلـلـول عالمـتي حتـمل تـلك ا
سانديسك  وويـسترن ديجـيتال وتضمن
بـقــاء الـتـجـارب والـذكـريــات الـشـخـصـيـة

القيّمة لسنوات طويلة.
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فـالـهـواتف الـذكيـة والـكـامـيـرات الـطـائرة
(درون) وكـــامــيـــرات احلـــركــة ونـــظــارات
الواقع االفتراضي تقدّم جميعها إمكانات
تـصــويـر وإنـشــاء احملـتـوى الــغـني الـذي
ـســتـخـدمــون في الـوصــول إلـيه يــرغب ا
تـابعـ على ومشـاركته مـع األصدقـاء وا

الـــســواء. كــمــا تــســـمح االبــتــكــارات في
الـكـامـيـرات مـتـعـددة الـعـدسـات ومـقـاطع
الفيديو بتقنية 8Kوالتقنيات الالسلكية
من اجلـيل اخلـامس والـواقع االفـتراضي
ــعــزّز وبـث الــفــيــديـــو تــمــكّن والـــواقع ا
ـستخـدم على جتـارب غامرة حصول ا
وأقــرب لـلـواقع. ونــتـيـجــة لـذلك يــتـطـلع
ــســتـهــلــكـون إلـى طـرق أكــثــر سـهــولـة ا
اللـــتــقــاط وحــفظ احملـــتــوى الــشــخــصي
والــوصـول إلــيه ومــشـاركــته دون عــنـاء
فـيـمــا يـصـبح أغـنى بـالــتـفـاصـيل وأكـبـر

حجماً.  
ـديـر اإلقــلـيـمي وقـال طــارق حـسـيــني ا
لـلمـبـيعـات في الـشـرق األوسط وإفريـقـيا
لدى ويـسترن ديـجيـتال: يـزداد التواصل
في حــيـاتـنــا فـيـمــا تـصـبح أغــنى وأكـثـر
زيد من الصور ومقاطع الفيديو تنوعاً 
ـوسـيـقى واألفـكـار. فـاآلبـاء واالمـهـات وا
ـــدرســـيــة عـــلى يــصـــورون الـــعـــروض ا
هـواتـفـهم الذكـيـة فـيـمـا يسـتـمـتع مـحـبو
ـصـورون احملتـرفـون بالـتـقاط الدرون وا
ــقـــاطع اخملـــتــلـــفـــة وتــأتي الــصـــور وا
مــجـمـوعــتـنــا من احلـلــول االسـتــهالكـيـة
ساعـدة اجلميع على االحتفاظ صممة  ا
ــهم الـرقــمي والـوصـول ــحـتـويــات عـا

إليها ومشاركتها.
عــلى صـعــيــد آخـر قــرر مـوقع فــيـســبـوك
لــلــتـــواصل االجــتـــمــاعي إنــهـــاء خــدمــة
ساعدة الشخصية "إم" M الذي أطلقه ا

رسميا في أغسطس/ آب 2015.
ـتقـدمة متـاحة فقط وكانت تـلك اخلدمة ا
عـــلى ســبــيـل الــتــجــربـــة لــعــدة آالف من
األشـــخـــاص في واليــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا
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االحــــــد الـــــســــــاعـــــة 19:10
بـتـوقيت غـرينـتش على قـناة

ابو ظبي

rŽ«u½ Âö

االحــــــد الـــــســـــاعـــــة
30: 18 بــــتــــوقــــيت
غرينتش على قناة 

أم بي سي 1

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

ال 00: 12 خارطة ا

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

ـتـوقع أن تـنـتـشـر األمـريـكـيـة وكـان من ا
عــــــلى نــــــطـــــاق أوسـع لـــــلــــــمـــــزيــــــد من
ـــوقع قـــرر وقف ــســـتـــخـــدمــ لـــكن ا ا

اخلدمة تماما.
وخــدمــة "إم" هــو مــســاعــد رقــمي خــاص
ــهـام داخـل خــدمــة مــاســنــجــر يــنــجــز ا
ـعـلــومـات بـالـنــيـابـة عـنك. ويـبــحث عن ا
ويــــعـــــمل عن طـــــريق نــــظـــــام لــــلــــذكــــاء

االصطناعي يدربه ويشرف عليه بشر.
وكــانـت تــســـاعـــد األشـــخـــاص بـــصــورة
أساسية في توفيـر اقتراحات بشأن طرق
ــطــاعـم والــتــخـــطــيط الـــدفع وأفــضـل ا
لـــقــضــاء إجـــازة وكــذلك حــجـــز مــطــاعم

ورحالت طيران وإرسال هدايا.
وأكـدت شـركـة فــيـسـبـوك أن تـلك اخلـدمـة
كــانت مــجــرد "جتــربـة" ولـن تـعــمل عــلى
ــزيـــد من تـــعـــمـــيــمـــهـــا أو تـــوفـــيـــرهـــا 

. ستخدم ا
W bš ¡UG «

وقال أحد احملـللـ إن إلغاء اخلـدمة جاء
توقع منها. لفشلها في حتقيق ا

وقــال مــتــحــدث بـاسـم خـدمــة فــيــســبـوك
مــاســنــجـر لــبي بي سـي :"أطـلــقــنــا هـذا
ـسـاعدة ـشروع لـنـتـعلم أكـثـر ونـعرف ا ا
التي يـريدها ويـتوقعـها النـاس وتعلـمنا
الــــكـــثــــيــــر مــــنـــهــــا". وكــــشف عن أنــــهم
ـفـيـدة لـدفع يـســتـخـدمـون هـذه األفـكــار ا
مــشـــروعــات الــذكــاء االصــطــنــاعي الــتي

يجري العمل عليها على فيسبوك.
وأضــاف :"ســنـــظل ســعــداء جــدا بــاألداء
ــاسـنـجـر الـذي حــقـقـته خــدمـة إم عـلى ا
لـــيــدعـم بــقـــوة مـــا تـــعــلـــمـــنــاه مـن هــذه

التجربة".
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فشل جهاز روبوت أنتجته شركة "إل
ـســتــخــدمــ عـلى ــســاعــدة ا جي" 
الــتــحــكـم في مــنــازلــهم الــذكــيــة في
ا هـو مطـلوب مـنه أكثر من القـيام 
ــــــــعـــــــرض مـــــــرة خـالل عــــــــرضه 
اإللكـترونـيات اإلسـتهالكـية (سي إي

إس).
ويــحــمل الــروبــوت اسم "كــلــو-إي"
وهــو أهم مــنــتج تــعــرضـه الــشــركـة
ـقرر الكـوريـة اجلنـوبـية. وكـان من ا
ـكن لـتـكـنـولـوجـيـا أن يُـظـهـر كـيف 
الـــذكــاء االصـــطــنــاعـي اجلــديــدة أن
طبخ. تساعد في استخدام أدوات ا
لــكن الــروبـوت لـم يـســتــجب لــثالثـة

أوامر متتالية.
W¹d K  “UNł

ووصف خــــبـــــراء الــــظـــــهــــور األول
لــلـروبــوت بـأنه كــان "كـارثــيـا" كــمـا
تــعــرض اجلــهــاز لــلــســخــريــة عــلى

وسائل التواصل االجتماعي.
ـعرض ـقـرر أن يـشـهـد هـذا ا ومن ا
الـذي يــقـام ســنـويـا في مــديـنـة الس
فــيـــغــاس األمــريــكــيــة عــروضــا من
جــانب شــركــات كــبــرى من بــيــنــهـا
سامـسـونغ وإنتل و"إتش تي سي"

وسوني. 
وتــركــز شــركــة "إل جي" هــذا الــعــام
عــلى الـتـرويـج لـبـرنــامـجـهــا "ثـيـنك"
(ThinQ) لـــلــــذكــــاء االصــــطـــنــــاعي
ـنــزلي والـذي تـعـتــزم طـرحه عـبـر ا
مختلف منتجاتها حتى يكون أسهل

ـــســـتــــخـــدمـــ بــــتـــوخي احلـــذر ا
واسـتعـمـال البـرمـجيـات الـقانـونـية

فقط لتجنب هذا االحتمال.”
وتقـترح كاسـبرسـكي الب اخلطوات
ستخدم من هذه التالية حلماية ا
ـنع حتويل حـواسيـبهم احلوادث و
إلـى آالت لــلــتـــعــديـن يــجب تـــنــزيل
الـبــرمـجـيــات الـقـانـونــيـة فـقط ومن

مصادر موثوق بها
وعـــدم الــضــغـط عــلى مـــواقع غــيــر

معروفة وإعالنات مشبوهة.

{ صباح اخلير من قلب مشتاق وولهان
إلى أغلى انسان
واسمه البداري

أحبه حب ما انذكر من قد الزمان
ال بتاريخ اإلنس وال بقصص اجلان

هـو الـغال وكل مـا في هـا الـكـون من
أشجان

ر بـ { أنا ودي تعرف إني شربت ا
أسبابك

أال يــالـــيت لـــو تــلـــطف وتــروي قـــلــبي
العطشان

وأنا مدري متى يرتاح بالي ثم يهنابك
وأنــا مـدري مــتى يــصــبح خــفـوقي بـ الــلــقـا
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ألـغـى مـوقع يــوتـيــوب بـعض روابط
أعـــمــال مع مـــدون أمــريــكي شـــهــيــر
بــعـدمــا عـرض جــثـة رجل أقــدم عـلى

االنتحار في اليابان.
ــــــــدون لــوغـان وأزيــلت قــنـــــوات ا
بـــــول مـن بـــــرنـــــــــــــامـج قـــــائـــــمـــــة
ـوقع تـفـضــــيـالت غـوغل اخلـاصـة 

يـــوتــيـــوب حــيث تـــظــهـــر إعالنــات
مدفـوعة تـصـاحب احملتـوى اخلاص
ـــــئــــة من مــــقــــدمي بــــأفــــضل 5 بــــا

احملتوى.
كـمـا أعـلن الــقـائـمـون عـلى يـوتـيـوب
اعتزامهم تعليق مشروعات مع بول.
وأثار بول انـتقـادات واسعة الـنطاق
ح عـرض الفيـديو الـذي تظـهر فيه

اجلثة في 31 ديسمبر/ كانون األول
اضي.  ا

ويظهر بـول في الفيـديو مع أصدقاء
له في غابـة "أوكـيغـاهـارا" عنـد سفح
جــبل فــوجي وهــو مــوقـع يــقــصـده

الراغبون في االنتحار.
وقــد مـــر األصــدقــاء أثــنــاء ســيــرهم
ــــنـــتــــــحـــر وشـــعـــروا بـــجـــــــثـــة ا

بالـصدمـة لكـنهم مـا لبـثوا أن بدأوا
زاح. با

نتحر. ولم تعرف هوية ا
وسوف يـتـرتب على إغـالق القـنوات
تـكالـيف مـاليـة لـبـول حيث سـيـحرم
من اإلعالنــــات الــــتــــجــــاريــــة الــــتي
تـعرضـهـا الشـركـات عـلى محـتـويات

قنواته.

نقـلة كبـيرة لـوضع التكـنولـوجيا في
. ووصف اجلـهاز ـستـهـلكـ منـازل ا
بأنه "قمـة البسـاطة عنـد إدارة منزلك
الـذكـي" عـنـدمــا عُـرض عـلى خــشـبـة
ـســرح من قـبل ديـفــيـد فـانـديـروال ا
رئيس التـسويق لـشركة "إل جي" في
ـتـحـدة. وتصـرف اجلـهاز الـواليات ا
في البـدايـة كمـا كان مـخـططـا عنـدما

سُئل عن جدول أعماله.
لكنه فشل في الرد على طلبات الحقة
ــعــرفـة مــا إذا كــان جـاهــزا لــلـقــيـام
بعـملـيات الـتنظـيف وما هـي خططه
لـوجـبة الـعـشـاء ومـا هي الـوصـفات
ــكـن أن يــقــتـــرحــهـــا لــطــهي الـــتي 

الدجاج.

لوغان
بول

WO dA « …UM

30: 09 مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا

00: 12 صباح الشرقية
00: 14 برنامج وتر
دينة 10: 19 اهل ا
00: 22 احلصاد
30: 23 زرق ورق

1  wÝ wÐ Â«  …UM

00: 09 حالل في الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :00
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

رقائق الكترونية لتحميل برامج

تطبيق صور جديد

ساعد الشخصي أم روبوت ال جي الفاشلا


