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ة محـفورة في أذهان العقـيدة القـد
الكوريـ ولهـا تأثيـر على أعـمالهم
وسـيـاســاتـهم و حـيــاتـهم الــيـومـيـة
حــسـبــمــا يــقــول كـوانـغ يـونـغ شـ

أســتـاذ عــلم االجــتــمــاع في جــامــعـة
تشونغ أنغ في سول.

وتـضم الـديانـة الـشـامـانـيـة الـكـورية
ــة الـــكــثـــيــر مـن الــعـــنــاصــر الــقـــد
األساسـيـة التي دخـلت إلى الـبـوذية
وليس غـريبـاً أن ترى طـائراً وتـعتـقد
ـتـوفى على أنه يتـقـمص روح عـمك ا
ـثال أو أن آلـة موسـيقـية قد سبيل ا
حتمل بداخلها روحـا مقدسة كما قد
: يعتـقد الكـوريون. ويقـول يونغ ش
"نحن نعـتقد بـأن أي نوع غيـر بشري
كن أن يحمل روحاً أو قوى خارقة
تـفـوق مـقـدرة اإلنــسـان سـواء كـانت

." شيئاً طبيعياً أو صناعياً
لــذلك فـــإن فــكـــرة وجــود شـيء غــيــر
بـشـري مـثل الـروبــوت الـذي يـتـبـنى
صفات اإلنسـان ليس أمرا مـقلقا في

كوريا اجلنوبية.
ــنـــطــقي أن الـــصــفــات ويــبـــدو من ا
ــوجـودة في الـعــقـيـدة احلـيـوانــيـة ا
الـشـامــانـيــة قـد "تــتـمـاشـى مع فـكـرة
الروبوت وهي أشـياء غـير حـية لكن
لديها بـعض صفات الـبشر" حـسبما
يقول دونغ كيو وهو تـلميذ شاماني
في مـــعـــهـــد دراســــة الـــدين الـــتـــابع

جلامعة سوغانغ.
ة وقد تكـون العـقائـد الروحـية الـقد
هي الـدافع لـلكـوريـ لـيـكـونـوا أكـثر
انفـتـاحـاً ثقـافـياً واجـتـمـاعيـاً وقـبوال
لـفـكـرة صـنع أشـيــاء آلـيـة مـسـتـقـلـة

. مقارنة بالغربي
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ولذا فإن تبنّي كوريا اجلنوبية لهذه
نـفتـحة يجـعل منـها بـيئة العقـليـة ا
مـــثــالـــيـــة لـــتـــطــويـــر االخـــتـــراعــات
ـتقدمة وسـوقاً مهما التكنـولوجية ا
لـــهــــا أيــــضـــا. وقــــد بــــاعت كــــوريـــا
اجلـنــوبـيــة عـام  2016أكـثـر من 41
ألف روبـــــــوت وهي بـــــــذلك حتـــــــتل
ـيـا بعـد الـص رتـبـة الثـانـيـة عا ا

في مـــبــيـــعـــات الــروبـــوت بـــحــسب
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اركـيـة امس إنهـا وجهت قالت الـشـرطة الـد
اتهامات إلى 1004 أطفال ومراهـق وشباب
بــســبب مــشــاركــة مـقــطــعـى فــيـديــو جــنــسى
ـراهـقـ فى اخلــامـسـة عـشـرة من عـمـرهـمـا
وذلك بــــعــــد أن تـــلــــقـت بالغــــا عن األمــــر من

فيسبوك.
ـة ـثل جـر وأضـافت الــشـرطـة إن األمـر قــد 
نـشـر أفالم إبـاحـيـة ألطفـال عـلى الـرغم من أن
ـــاركى هـــو سن الـــرشـــد فى الـــقـــانـــون الـــد

ــقـطــعـان عــبـر اخلــامـســة عـشــرة. وانـتــشـر ا
تــطــبـيـق مــســنـجــر لــلــتــراسل الــفــورى عــلى
الــفــيــســبــوك فى اخلــريف وأبــلــغت الــشــركـة
السـلطـات األمريـكيـة باألمـر وفقـا اللتـزاماتـها

القانونية.
ركـية عـبر عـلومـة لـلسـلطـات الـد ووصـلت ا
الشرطة الدولية (إنتربول) وقالت الشرطة إن
قـطع تـهمـ لم يرسلـوا ا معـظم الصغـار ا
ـسـنـجـر إال مــرات قـلـيـلــة فـيـمـا أرسـله عـلـى ا

رات. بعضهم مئات ا

تـقـدمة لـعام لوكـالة أبـحـاث الدفـاع ا
2015. كــمــا طــورت شــركــة "إل جي"
نـــوعـــاً آخـــر من أجـــهـــزة الـــروبــوت
للـمطـار وهو عـامل نظـافة يـستـخدم
تكـنولوجـيا حتـديد األمـاكن وجتنب
ــمــرات ــعــوقــات لــيـــحــدد أكــثــر ا ا

استخداماً ويحافظ على نظافتها.
لــقــد بــاتت كـــوريــا اجلــنــوبــيــة إلى
جـانب جــارتـهــا الـشــرقـيــة الـيــابـان
تُعرف على مدى سنوات بتصاميمها
سـتوى وبـتوظيـفها الذكيـة رفيـعة ا
مــعــلـــمــ وعـــمّــال مــصـــانع وأطــقم
خدمات من اآللي ليشكلو معاً قوى
عاملة مستقبلية تعمل بشكل مستقل

لتقوم ببعض وظائف اإلنسان.
يـقـول جــاي مـيـون هــونغ وهـو أحـد
ـهــنــدسـ في قــسم احلــلـول كـبــار ا
الـــذكــــيـــة فـي "إل جي": "من وجــــهـــة
نظرنا نـعتقد أن الذكـاء االصطناعي
ــشــابــهــة والــروبــوتــات واحلــلــول ا
لــيــست فــقط أدوات جــديــدة بل هي
ـسـاعـدة الـتـكـنــولـوجـيـا األسـاســيـة 
كن اإلنسـان. فـفي بـعض احلـاالت 
لـلــروبـوت أن يــقـوم بــأعـمــال خـطـرة
جداً أو معقدة جداً بالنسبة للعامل

البشري".
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وبينما تدفع كوريا اجلنوبية باجتاه
عـالم شــجــاع وجـديــد فـهــذا الــعـالم
نشود له جـذور أيضا في تـاريخها ا
. فـهذا الـبـلد اآلسـيوي وإرثهـا القـد
له إرث قد مـفعم بـاآلمال وتـقديس
ــان بـــأن األشــجــار احلــيـــوان واإل
واجلـبـال لـهـا أرواح أيـضـا وهـو ما
قد ساعد بطـريقة ما في الـتأثير على
تـــوجه كـــوريـــا بــشـــغـف نــحـــو تـــلك

التكنولوجيا احلديثة.
وتـعـد أسـطـورة تـأسـيس األمـة الـتي
يُــحــتــفل بــهــا في الــثــالث مـن شــهـر
أكـــتـــوبـــر / تـــشـــرين األول كل عـــام
واحدة من مجـموعـة أساطـير تـتعلق
بـاحلــيــوانــات والـتي تــشــكل عــمـاد
ـة في الـعـقــيـدة "الـشــامـانـيـة" الــقـد

البالد.
وحـــتى الـــيـــوم تــــبـــقى أسس هـــذه

WO U  dÞU  ÕdD¹ s   U½öŽù« s  b(« „u³ O  —«d  ∫⁄dÐd «“

VOÐ Ê¬ ≠ ÊbM

في مــطــار إنــتــشـون الــدولـي خـارج
العـاصـمـة الكـوريـة اجلـنوبـيـة سول
ــســاعــدتك في هــنـاك فــريـق لـطــيف 
إيـجـاد بـوابـة الـطـائـرة أو مـرافـقـتك

إلى قاعة تبحث عنها.
ورغم أن كـل أفـــــراد هـــــذا الــــــفـــــريق
مـدربــون بـشــكل جـيــد ويـتــصـرفـون
بـطـريــقـة لــطـيـفــة ويـتــحـدثـون أربع
لغـات إال أنهم لـيسوا جـيدين بـشكل
كــــاف في تــــبــــادل احلــــوارات وذلك

ألنهم مجرد أجهزة آلية.
ويـعــمل هــذا الــطـاقـم اآللي الـذي 
تـــطــــويـــره من قــــبل شــــركـــة إل جي
لاللكـترونـيات عـمالق التـكنـولوجـيا
طار إلى جانب الطاقم الكورية في ا
الـبـشــري مـنــذ شـهـر يــولـيــو /تـمـوز
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وتــتــحــرك هــذه الـروبــوتــات بــشــكل
ـسـافـة أربـعـة أمـتـار عـلى مـسـتـقل 
قــــــاعـــــدة ذات عــــــجـالت وتــــــقـــــد
علومـات للجمـهور بأحرف مـضيئة ا
عـلى شـاشـة "إل سـي دي" مـسـطـحـة
ويتلمس الـروبوت طريقه بـاستخدام
كــــامـــيــــرات وصــــور إشـــعــــاعــــيـــة
كـنها وحساسـات تعـمل بالـليـزر و

كذلك تمييز الصوت ونوع اللغة.
ولم يـشـتــهـر هـؤالء اآللــيـون وحـدهم
في كـوريـا اجلـنـوبـيـة الـتي تـسـتـعد
بـيـاد الشـتوي كذلك السـتـضافـة األو
لـعـام 2018 في الـفــتـرة من الــتـاسع
وحـتى 25 من فــبــرايــر/ شــبــاط في
مــديــنــة بــيـونـغ تــشــانغ الــشــمــالــيـة
الــشـــرقــيــة. فـــهــنــاك روبـــوت يــدعى
"مـيــثــود-تـو" الــذي صــنـعــته شــركـة
هانكووك مـيراي للـتكنولـوجيا وهو
أول روبـوت مــزود بــقــدمــ ويــقـوم

بتشغيله إنسان من الداخل.
وهــنــاك أيــضـــا "دي آر سي-هــوبــو"
وهو كذلك رجل آلي يشـبه البشر وله
قــدرات تـــمــكــنـه من حتــويل شـــكــله
ــتــقـدم ــعــهــد الــكــوري ا وصــمــمه ا
للعـلوم والتـكنولـوجيا وقـد حائز به
عـلى جـائـزة الـتـحـدي اآللي الـتـابـعـة
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تطبيق واتساب
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ـزايا الرائعة التي قد تخفى لك تـطبيق واتساب العديد من ا
ـزايا نـذكر مـيزة سـتخـدم ومـن هذه ا على عـدد كبـيـر من ا
تشـغـيل حـساب واتـسـاب علـى جهـازي هـاتف في وقت واحد
ـســتـخـدم بـدايـة إلى تـأكــيـد اتـصـال الـهـاتـفـ حـيث يـحـتـاج ا
بشـبكة اإلنترنت إما عن طـريق شبكة الواي فاي أو عن طريق

البيانات.
خطـوات تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت
واحـد قـبل الـبـدء بـسرد اخلـطـوات سـنـقوم بـتـرمـيـز الـهواتف
حيث سـنرمـز للـهاتف الـذي يحـمل حسـاب واتسـاب بالـرمز 1

أما الهاتف الثاني سيحمل الرمز 2  واآلن لنبدأ اخلطوات:
كن للـتطبـيق.. قم بفتح تأكـد من حصولـك على آخر حتـديث 
ـــتــصـــفـح الــذي ـــتـــصـــفح في الـــهـــاتف رقم 2  أيًـــا كـــان ا ا
ــتــصــفح وقم بــتــفـعــيل تــســتــخــدمه ثم قم بــفــتح إعــدادات ا
ــكــتب  ســيـظــهــر لك رمـز خـيــار الــعـرض بــإصــدار سـطح ا
االستجابة السريعة code QR.. اآلن انتقل إلى الهاتف رقم
1  قم بالدخول إلى تطبيق واتساب ثم اجته إلى اخليارات
code QR ـــسح وقم بـــالــنـــقـــر عـــلى واتـــســـاب ويب.و قم 
ـوجـود في الـهـاتف رقم 2 بـاسـتـخـدام الـهـاتف رقم 1.وبـعـد ا
ـسح سـتـتـمـكـن من اسـتـخـدام احلـسـاب عـلى إتـمـام عـمـلــيـة ا
الهـاتف في آن واحد. يـتوجب عليك في كل مـرة تريد الدخول
ـتـصـفح ثم الـدخول إلى احلـسـاب من الـهـاتف رقم 2 إغالق ا

إليه من جديد..

{ نيـويـورك -  أ ف ب - يأتي قـرار فـيسـبوك
احلـد من إعالنـات الـشـركـات ووسـائل اإلعالم
ـوقع بعـد أشهر من على صـفحـات مشـتركي ا
ـوقع االجـتـمـاعي الـذي قد اجلـدل حـول هـذا ا
دى الـقصـير يخـسر بـذلك من عـائداته عـلى ا
ــدى لــكـن األمــر ســيــصب فـي صــاحله عــلى ا

البعيد.
ـدير الـعـام لـلـمـوقع مـارك زاكـربرغ في وأكـد ا
رســالــة مـــفــتــوحــة نـــشــرهــا عــلـى صــفــحــته
اخلــمــيس أنه أراد إعــطــاء األولــويــة لــراحـة
ستخدم البالغ عددهم ملياري شخص في ا
العالم مع التلميح بأن القرار مكلف للشركة.

ويأتـي اإلعالن بعـد إقـرار مؤسس أكـبـر موقع
لــلـتــواصل االجــتـمــاعي في الــعـالم األســبـوع
ـعاجلتها اضي بحصول  أخـطاء وتعهده  ا
في الــــعـــام 2018. ويــــســـعـى زاكـــربــــرغ إلى
اخلروج من احلـلقة الـسلـبية الـتي يدور فـيها
مــوقـعه مـنــذ انـتـخــاب دونـالـد تـرمـب رئـيـسـا

تحدة. للواليات ا
وكان انتهج سيـاسة مختلـفة تماما ونفى في
أواسط نوفمبر 2016 مسؤوليـة فيسبوك في
نتـيـجة االقـتـراع الرئـاسي األمـيركي ووصف

تلك الفكرة بأنها »مجنونة.«
لكن عدة عناصر برزت وناقضت موقفه الحقا.

وينـدرج إعالن اخلمـيس في مسـاعي التـكفـير
ستمرة منذ  14شهرا.  عن الذنب هذه ا

اسم فـيـسـبــوك لم يـتـأثـر عـلى مـا يـبـدو بـهـذه
ـعـهد »نـتبـيس« الـسـلـبـيـات إذ كـشف مـسح 
فضل لدى مستخدمي نشر في أغسطس أنه ا
اإلنترنت في العـالم. وإذا كان إعالن اخلميس
أثـر سـلـبـا عـلى سـعـر سـهم الـشـركـة اجلـمـعـة
ـئــة إال أن احملـلــلـ ال الـذي تــراجع 4,47 بــا
يـشـعـرون بــأي قـلق إزاء أداء اجملـمـوعـة عـلى
تـوسط أو الـبـعـيد. يـقـول احملـلل لدى ـدى ا ا
مجـمـوعة »ريسـرتش غروب «برايـن ويزر إن
»ريـاحـا مــعـاكـسـة «قـد حتـد من الــنـمـو عـلى
ـــتــوسـط ألن تــراجع ــدى ا ا
اإلعـالنــــــات ســـــــيــــــؤدي إلى
تراجع الـعـائـدات لكن »هذه
الــقــرارات ســتــكــون لـصــالح
ـــدى أداء الــــشــــركــــة عـــلـى ا

البعيد.
œbŽ …œU¹“

وقـال زاكـربرغ إنـه يتـوقع أن
يـؤدي تــقـلــيل اإلعالنـات إلى
تـراجع الـوقت الـذي يـقـضـيه
ـوقع لـكن ـسـتـخـدم عـلى ا ا
مــحـــلــلـي مــوقع »آر بي سي
كابـيـتـال مـاركتس «يرون أن
ذلك سيؤدي على العكس إلى
ـسـتـخـدمـ مع زيـادة عـدد ا
عـــلى الــــوقت ونــــشــــاطــــهم  

فيسبوك.
يعتبر العديد من احمللي أن
ــسـتـخـدمــيه الـبـالغ ـوقع  ا
عـــددهم مــــلـــيـــاري نــــســـمـــة
يتـجـاوز بـحافـظـة عمالئه كل
مـا عـرفـته الـرأسـمـالـية حـتى
األن وأنـه فـي مــــــوقـع قــــــوة
ــكــنـه من زيــادة الــتــعــرفــة
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اخلميس الساعة 
21:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1

1  wÝ wÐ Â«  …UM

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

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
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

حسيت بشىء ناقصنى
وقلبى بالشوق واخدنى

وروحى قالتلى
مفيش غيرك واحشنى

{ أسعد الله قلبا عرفناه
نقيـاً فأحببنـاه
وبالقلب اسكنـاه

وباخلير دوما ذكرناه
باقة ورد لالحساسك
لطيبه قلبك واخالصك

لروحك وعيونك
وكل نسمه بأنفاسك

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

30: 11 حكايتي مع الزمان

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 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

روج أو حتى االكتفاء التي يفرضها عـلى ا
باألكثر أهمية منهم.

ـسـاهـمـة ـؤســسـة ا تـذكــر سـوزان هـوفـمـان ا
ـــاني لـــلـــنـــشـــر ــوقع »اديـــســـيــون إف «األ
اخملـصص لـلـنـسـاء أن مـوقع فـيـسـبـوك اتـخذ
هـذا اخلــيـار مـنــفـرداً دون الـتــشـاور مع أحـد

فتوحة. وذلك ردا على رسالة زاكربرغ ا
وأعـربت هــوفـمـان عن األسف ألن »فـيــسـبـوك
يـقرر بـالـنيـابـة عن مـستـخـدميه مـا هـو موات
نع إبداء لهم أو غير موات وتساءلت : ماذا 
ــســـتـــخــدمـــ مـــا الــذي انــفـــتـــاح وســـؤال ا

يفضلونه?.
WÐ–U   U uKF

عناصـر برزت ونـاقضت موقف مـارك زاكربرغ
في االتي:

ــعـلــومـات الــكـاذبـة أثــبت مـوقـع بـازفــيـد أن ا
خالل األشــهـــر الــثالثـــة األخــيـــرة لــلــحـــمــلــة
ستـخدم أكثر من االنتخابـية لفتت انتـباه ا
قاالت التي نقـلت معلومات صـحيحة. وغير ا
ــوقع بـــعـــد أقل من شـــهــر لـــهـــجــتـه وكــثف ا
ـنع نـشـر اإلجـراءات لـلـحـد من االنـتـقـادات و
مـضـامـ عـنـيـفـة بـعد أن بـث شـاب تايـالندي

ة قتله البنته وانتحاره. بشكل مباشر جر
ــوقع يــجـد نــفـسه واجلــدل ال يـزال قــائــمـا وا
مـتـورطــا في الـتـحـقـيق حــول تـأثـيـر مـحـتـمل
لروسيا على االنتخابات الرئاسية األميركية.
وكشفت اجملمـوعة في ايلول أن حـسابات يتم
تشغيلها من روسيا اشترت مساحات إعالنية
خلـــلق حــــالـــة من الــــتـــوتـــر خـالل احلـــمـــلـــة
االنـتـخـابــيـة. وأظـهـر مـوقع بـرو بـوبـلـيـكـا أن
كن أن يـستـخدمـوا معـاييـر للـفرز روجـ  ا
عـلـى فـيـسـبـوك تــمـكـنـهم من الــتـوجه بـشـكل
مبـاشر إلى مـستـخدمـ لديـهم ميـول معـادية
لـلـسـامـيـة. وكـشف اسـتـطالع لـلـرأي أن الرأي
العام يلـوم بغالبـيته موقع فيـسبوك على عدم

لف الروسي. حتركه بفعالية أكبر إزاء ا

ي لـصـنـاعـة الـروبوت. االحتـاد الـعـا
ـثل هـذا الـرقم تــقـريـبـاً نـصف مـا و
بـــاعـــته الـــصـــ الـــتي يـــزيـــد عــدد
سكـانهـا عن كـوريا اجلـنوبـيـة بنـحو
25 مـرة وتــزيـد مــســاحـتــهـا أيــضـا

بنحو 95 مرة.
في الواقـع تتـمـتع كـوريا اجلـنـوبـية
بــأعـــلى كــثـــافــة ألجــهـــزة الــروبــوت
ستخدمة في الصناعات في العالم. ا
فــهــنــاك631 عــامالً آلــيـــاً في قــطــاع
الـصــنــاعــة من بــ كل عــشـرة آالف
مـــوظف بـــشـــري بـــحـــسب تـــقـــريـــر
ي لـصـنـاعـة الـروبوت لالحتـاد العـا
ــركـبــات هــنـاك 2145 وفي قـطــاع ا
مـوظـفـاً آلـيـاً من بـ كل عـشـرة آالف

موظف بشري.
وينتاب بـعض الكوري الـقلق خوفاً
من انـخــفـاض فـرص الــعـمل لــديـهم
لكن بالنسبة لكـثيرين منهم لن يتعد
األمــر ســوى مـرحــلــة بــالــقــلق فــقط.
وحسبـما يقـول كيم: "تـوقعت وسائل
اإلعالم أن الكوريـ سيفـقدون فرص

العـمل لكـنه من الـنادر أن تـسمع أي
تــخــوف من وجـــود الــروبــوتــات في

بيئة العمل".
ـتـحـدة فـتـخـشى من أمـا الـواليـات ا
الـيـوم الـذي جتـسـده أفالم الـسـيـنـما
عـلى أنه "يــوم الـنــهـايــة" الـتـي تـنـذر
بــالــســـيــطــرة عـــلى الــعــالـم من قــبل
األجـــــهــــزة اآللـــــيـــــة مـــــثل أفالم "ذا
تـرمـيـنـيــتـور" و"ذا مـاتـريـكس" و "آي
روّع روبوت" وقـد يقـلقـها الـنقـاش ا
لبعض قادة الـتكنولـوجيا في البالد

مثل إليون ماسك.
ــركـــز "بــيــو" فــبــحـــسب اســتـــطالع 
ــــئـــة من لألبـــحــــاث هـــنـــاك 72 بـــا
األمريكي إما قلـق كثيراً أو قلق
بعض الشيء مـن مستـقبل اسـتخدام

أجهزة الروبوت.
وفي ح يقلق البعض من أن يسرق
اآلليون فرص عملـهم بل وقد يتعدى
ذلك إلى اخلـوف من سـيــطـرة الـذكـاء
االصـطـنـاعي عـلـى الـعـالم وتـدمـيـره
عـلى طــريـقـة فــيـلم فــرانـكــشـتـاين ال

ثل هذا اخلوف. يشعر الكوريون 
وبالطـبع ليس األمـر بهـذه البـساطة
فقـد أدرك الكـوريـون أهمـية مـثل هذه
اآلالت احلديثة. فبعد احلرب الكورية
قــــررت الــــتـي انـــــتــــهـت عــــام 1953 
احلكـومة أن تـخرج من الـفقـر بوضع

قدمة. قطاعها الصناعي في ا
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ودفع ذلك إلى احلــاجــة إلى تــطــويــر
ـتـقـدمة االخـتـراعـات االلـكـتـرونـيـة ا
وخــلـق قــوى عـــامـــلــة ذات مـــهــارات
عــالــيـــة وهــو مــا ســـاعــد في جنــاح
اقـتــصـاد كــوريـا اجلــنـوبــيـة الــيـوم
ــيــاً بــأنه أكــثــر والــذي يُــصــنف عـــا
اقـتـصـاد خـلّـاق في الـسـنـوات األربع
األخيـرة على الـتـوالي حسب مـؤشر
بلومبيرغ لالبتكار. وقد أنفقت البالد
أكـثــر من أي بــلـد آخــر عــلى الــبـحث
العلـمي والتطـوير في عام 2014 من
قـيـمـة النـاجت اإلجـمـالي احملـلـي لـها
ــؤسـسـة الــتـعـاون بـحـسب تــقـاريـر 

االقتصادي والتنمية.

وقع الفيديوهات اجلنسية شائعة على ا


