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كشـفت تقـارير صحـفيـة فرنـسية
عن اتهـام أحد األشـخاص لـكر
ـــة العـب ريــــال مـــدريـــد بــــنـــز
ــحـاولــة اخــتـطــافه واالعــتـداء
عـــلـــيه بـــالــضـــرب في أكـــتـــوبــر
اجلــاري. وتــقــدم لــيــو ديــســوزا
بشـكوى لـلشـرطة الـفرنـسيـة بأن
ة ومـجمـوعة من أصـدقائه بنـز
حــــــاولـــــوا اخــــــتــــــطـــــافـه خالل
تـواجـدهم فـي أحـد احلـانـات في
فرنـسا إال أن الـعامـل بـاحلانة
تــدخــلــوا. وتــعــود احلـادثــة إلى
الثـامن من أكتـوبر اجلـاري عند
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ــصــريـة تــواجه الــفــنــانــة ا
شـيـرين عـبـد الـوهـاب  ازمـة
قـــضـــائـــيـــة جـــديـــدة  بـــعــد
مشكالتها السابقة مع نقابة

وسيقي . ا
شــــــركـــــة الـــــنــــــيل (جنـــــوم
ريــــكـــوردز) أقــــامـت دعـــوى
قــــضـــائـــيـــة ضــــد شـــيـــرين
عــبــدالــوهـــاب بــســبب عــدم
الـتزامـها بـالتـعاقـد بيـنهـما
ــقــرر أن يــتم الــنــظـر ومن ا
فــيــــــــهــا يــوم 9 نــوفـــمــبــر

القادم.
وجـاء فـي بـيـان صــحـفي أن
شيرين حـصلت على مبلغ 4
مالي و750 ألف جــــــنـــــيه
مقـابل تنفيـذ األلبوم اجلديد
ولـكـنـهــا لم تـلـتـزم بـتـسـلـيم
األلبـوم وخاطـبتـها الـشركة
بـــــــــــشـــــــــــكـل ودي مـن أجـل
اســتــرداد األمــوال إال أنــهـا

جتاهلت طلب الشركة.
وتـقـدم احملـامى مـيالد مالك
فــــايــــز عن شــــركــــة الـــنــــيل
لإلنتاج اإلذاعي الـتي تمتلك
(جنــوم ريـــكــوردز) بــدعــوى
قـضـائـيـة حتمل 769 لـسـنة
10 اســتـــئـــنـــاف اقـــتـــصــاد
الــــقـــاهـــرة أكــــدت عـــلى أن

التعاقد الذي  ب الشركة
ــــنــــتـــجــــة عـــام 2013 مع ا
ـــطــــربــــة شـــيــــرين عــــبـــد ا
الـــوهــاب كـــان يــنـص عــلى
تــنـفــيـذ 3 ألـبــومــات بـواقع
ألبوم واحد كل عام ونصف.
وذكرت الـدعـوى أن الـشـركة
ــــبـــالغ الـــتـــزمـت بـــســـداد ا
ـــســـتـــحـــقـــة من تـــنـــفـــيــذ ا
ـتــفق عـلــيـهـا األلــبـومــات ا
ـــطـــربـــة لم تـــســـلم ولـــكـن ا
الـشـركـة سـوي ألـبـوم واحـد
وهــــو (أنــــا كـــتــــيــــر) الـــذي
طرحته عام 2014 وكان من
ــقـــرر أن تــســلـم الــشــركــة ا
ألـــــبـــــومـــــ آخـــــرين عـــــام
2017/2016 وآخــــــر عــــــام

.2018/2017
وجـاء أيـضـا في الـدعوى أن
شيرين طالبت بانهاء األزمة

ا  وديا ولكنها لم تلتزم 
االتـــفــاق عــلـــيه وهــو فــسخ
العقـد وإرجاعها مـستحقات
ا اضطـر الشركة الشـركة 
بـــــــإنــــــذارهـــــــا بـــــــتـــــــاريخ
وجب كتاب  2018/7/17
مُـــســـجل بــــعـــلم الـــوصـــول
بــضــرورة االلــتــزام بــســداد
بـلغ وبعـد ذلك  إنذارها ا
عــلى يــد مـــحــضــر بــتــاريخ

.2018/7/30
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تـتـسـاوى بـنـسـب مـتـقـاربـة في الـســوء جـمـيع احلـكـومـات
ـلف ــتــدني  الـعــربــيـة من دون اســتــثـنــاء في االهــتــمـام ا

درس في بلدانها . علم وا ا
ـوظفـ احلكـوميـ يسـتنـد اليـها بـناء هذه الـشريـحة من ا
اجملتمع كله  هم بناة احلياة التي يطمح البلد أن يصلها 
لــكــنـهــا شــريــحــة مــظــلــومـة مــتــعــبــة ال حتــظى بــالــرعــايـة

واالمتيازات التي تستحقها .
رواتب قـلـيلـة وخـدمـة في مـنـاطق نـائـيـة وريـفـيـة صـعبـة في
شروط الـعـيش  ومدارس ال تـتـوافـر على أبـسط اخلـدمات
الـضـروريـة  بـصـحـبـة أجـواء اجــتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة غـيـر
مسـتـقرة أحـيـاناً كـمـا في العـراق وسـوريا ولـيـبيـا والـيمن
ـدرسـ أن يـخـرجـوا لـنـا ـعـلـمـ وا وبـعـد ذلك نـريـد من ا

طلبة أذكياء يحبون أوطانهم ويتفانون في خدمتها .
ـعـلم ـكن أن يــنـهض اجملــتـمع مــا لم تُـســتـعـاد قــيـمــة ا ال
وهيبته ومكـانته ب النـاس كقدوة ومنـارة للتعـليم والتوجيه

والتربية .
احلـكـومـات عـاجـزة  في الــسـنـوات االخـيـرة عن الـنـهـوض
ـانات الـتي تـتـنـازع ليل ـاذا ال تقـر الـبـر عـلـمـ   بواقـع ا
نـهـار عـلى امـتـيـازات اعـضــائـهـا  تـشـريـعـات جتـيـز قـيـام
ــصــالح الــعــامــة مــنــظــمــات وجــمـــعــيــات تــســتــوفي مـن ا
والفعـاليـات التـجاريـة تمـويال اضافيـا داعمـاً للـمعـلم في
تاحة كل مدينـة وبلدة وقريـة بحسب االمـكانات الـتجاريـة ا
وحتت مــراقـبــة وتـوثــيق . كــمـا انّ هــنــاك مـدنــاً يـســتــطـيع
االهـالي فــيـهـا دفـع مـبـلــغـاً بـســيـطـاً جــداً مع بـدايــة الـعـام
ــــكـن أن يــــدعم الــــدراسـي أو في كل شـــــهــــر دراسـي  
عـلم وتلبـية حاجاتـهم التي اليسدها تخصيصـات تنقل ا

الراتب الشحيح .
عـلم مـرتـاحـاً نـسـبـيـاً في حـيـاته الـعـمـلـية يـجب أن يـكـون ا
ومعيشـته لكي يبـني لنا هذا اجلـيل الذي يكـاد يتسرب من
ب أيدينـا حتت ضغوط التـكنولوجـيا والتفـسخ االجتماعي
وضـعف الــتــربـيــة االهـلــيـة واحلــروب والـنــزوح والـهــجـرة.
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مـوقع انقالب قطار بوقنادل سـيظل محفورا  في ذاكرة النقل
الـطـرقي مـثل سكـة طـريق في اجملـهول “تـخلع ”وتـخـيف من
ـر بـالقـرب مـنـهـا وهذه حـالـة سـتـخيف  ركـاب هـذا الـقـطار
وقـطارات أخرى يعانون من مرض االكـتئاب حتى لو عرضوا

. أنفسهم على أطباء نفساني
وفي هـذا الصـدد خـلف قطـار اجلحـيم ضحـايا في األرواح
ـصاب في فـاجعة مأسـاوية. ويطرح عـلينا وعـددا كبيرا من ا
الـيـوم من جـديـد سـؤال: مـن يـتـحـمل مـسـؤولـيـة سالمـة األمن

الطرقي التي هي واجب وطني?
تـتهم القطارات عادة بأنها تسير بسرعة جنونية تقتل وتنقلب
وتـبقى احلـقيـقة تـائهـة مـاب اخلـطأ الـبشـري واهتـراء القـطار
وتـآكل أجزائه وفي الـدول الغربـية مبـاشرة بعـد وقوع كوارث
سـؤول عن النـقل الطـرقي اسـتقـالته وتـعلن في الـنقل يـقـدم ا
مـبـاشـرة احلـقـيـقــة من غـيـر لف وال دوران وكل جـهـة تـتـحـمل

مسؤوليتها لتفادي األخطاء البشرية والتقنية مستقبال.
ـكتب الـوطـني للـسـكك احلديـدية غـرب قطـارات ا بـينـمـا في ا
ــعـتـذرين وهي ــواعـيـد وهي أول ا ـتــأخـرين عن ا هي أول ا
ــصــرحــ بــعـد وقـع احلــوادث بـدم بــارد وهي األول.. أول ا
األول دائــــمـــا فـي الـــســــرعـــة.. وفي تــــدني اخلــــدمـــات داخل
ـغرب لـلـمكـتب الـوطني مـقطـورات الـقطـار.. وأي دور الـيوم بـا

للسكك احلديدية بعد فاجعة سيدي بوالقنادل.
وت واحـد بـعد الـفاجـعة ومـهمـا كانـت األعذار واألسـباب فـا
سـيـفـتح حتـقيـق. وتعـ جلـان وتـنـاقش الـقـضـيـة في مـحافل
ـان والتـلفـزيون ويطـول إعالن نتـائج التـحقيق كـثيرة فـي البر

عدة شهور.
ومـهما تعددت األسباب فاإلهمـال إهمال محتمل في الصيانة.

ولهذا نقطة والعودة إلى السطر.
فـاحلـادث الـذي وقع مؤخـرا حـيـنـمـا انحـرف الـقـطـار الـسريع
الـذي يربط ب مـدينتي الـرباط والـقنيـطرة في منـطقة بـوقنادل
الـذي ذهب ضحيته سبـعة قتلى من ب ركـاب القطار وإصابة
حوالي 125 آخـرين بجروح يضعنا أيضا أمام  سؤال هو :
وت.. التي هي أول أين هي كـرامة االنسان في احلياة وبعد ا
مـطلب منذ العصور األولى بقدر ما نطرح هذا السؤال يطرح
غرب.. أين تسير هذه سـؤال آخر في أسوأ فاجعة للقـطار با
الـقــطــارات وعــلى أي خط تــسـتــوي  وخــاصــة أن مـحــافــظـة
بـولــقــنــادل دخــلت إلى تــاريخ األعــطــاب واالهــمــال الــبــشـري

والتقني كنقطة سوداء للموت.
ـا أن هنـاك في الـعالم قـطارات كـثيـرة تـخرج عن سـكتـها و
فـهـنــاك أيـضـا ســيـاسـات تــخـرج عن ســيـاسـتــهـا وفي أمـور
كـثـيــرة الـكل يـخــرج عن سـكــته ويـنـقــلب وتـسـجـل مـبـاشـرة

الفواجع في سجالت احلوادث وضد مجهول.
ـشكلة لـيست في سائق القـطار ألن السائق دائـما له قاعدة ا

ضمير ليحمي نفسه أوال ثم يحمي الركاب.
هل السبب في خلل في سكة بوقنادل ? أم في اختفاء مسمار

يتم استخدامه لتثبيت محول السكة ولم يخضع للصيانة ?
يكانيكية….? أم السبب في هياكل القطار وحالته ا

اجلـواب أين ? هي مجـرد أسئـلة ال حتتـمل اجلواب أو الـيق
ـهم أين تــأمـ الـضــحـايـا في هـذه أو الـشك عــلى االطالق ا

الفاجعة .
وكـيف سيتم التـخلص من هذه الـذكرى األليمـة خصوصا أن
مـثل هذا الفواجع يترتب عنهـا تداعيات من االكتئاب ومؤخرا
كــشف وزيـر الــصــحـة أنس الــدكــالي في جــواب عن سـؤال
غـاربة يـعانون ـائة من ا ـان: أن تسـعة في ا شـفوي أمـام البر
ـائة يعانون من اضطرابات من اضطرابات القلق و5.6 في ا
ئة.. ا فيها مرض الفصام الذي ينتشر بنسبة 1 با ذهنية 
ومـا يعـاب أثنـاء وقوع احلـوادث والكـوارث ظهـور  النـشال
بـشكل مفاجئ  إذ  يـوهمون أنهم يـتدخلون إلنـقاذ الناس في
انـتـظـار وصــول الـسـلـطــات األمـنـيـة وفــرق اإلنـقـاد واإلغـاثـة
وكـشـفـت أشـرطـة فــيـديـو فـي الـيـوتــيـوب عـبــر شـهـادات في
فـاجـعـة قـطار الـبـوقـنـادل مـا تـعـرض لـهـا الـضـحايـا من نـشل
وسـرقـة لـهـواتـفـهم  وحـقــائـبـهم وأغـراضـهم الـشـخـصـيـة من

ي الضمير األخالقي.  طرف أشخاص عد
ــقــابل بــالــعــاصــمــة الــربــاط بــادر وفي ا
مـتطـوعون لـلتـبـرع بالـدم كتـعبـير مـنهم
ـــــســــانــــدة والـــــتــــضـــــامن مع عـــــلى ا

الضحايا.
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غرب ا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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وسـيـقـار البـريـطاني أزاح ا
أنـدرو لـويــد ويـبــر مـؤخـرًا
الـســتــار عــمـا يــطــلق عــلـيه
(جــدار الـشــهــرة) في اجلـزء
اخلـــــــارجـي مـن مـــــــســـــــرح
(الـبـالديـوم) فـي الـعــاصــمـة
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن وهـو
ـكان الـذي أصبح مـشهورًا ا
دوليًا باستضافته للعروض

تنوعة.  الفنية ا
وانـــضـم لـــويـــد ويــــبـــر إلى
أربـــعــة مـن الــنـــجـــوم الــتي
تـظـهـر صـورهم عـلى (جـدار
الـــشــــهـــرة) وهـم (جـــيــــمي
تــاربــوك) و(تــومـي ســتــيل)
و(ديس أوكــونـور) و(كــلـيف

ريتشارد).
وقـد  تـصــمـيم اجلـدار من
قاوم للصدأ ويقع الفوالذ ا
عـلى جــانب الـبـاب الـرئـيس
لـلـمـسـرح في شـارع (جـريت

مارلبورو).
ويـــــــضـم اجلـــــــدار صـــــــورا
وأسمـاء نـخبـة من الـفنـان
ــبـــدعــ في مــقـــدمــتــهم وا
(بـروس فــورســيث) (جـودي
جـارالنـد) (سـيال بـالك) (توم

جـــونــــز) (ســـامي ديــــفـــيس
( جــــونــــيـــــور) و(فــــيــــرلــــ
ويـــتــــضــــمـن الـــعــــديــــد من
ـــــســـــاحـــــات الـــــفـــــارغـــــة ا
السـتــيـعــاب أسـمــاء وصـور
ـبـدعـ وجنـوم ـزيـد مـن ا ا

ـسـتـقـبل. يـذكـر أن مـسـرح ا
(الــبـالديـــوم)الــذي صـــمـــمه
ـــــعـــــمـــــاري ـــــهـــــنـــــدس ا ا
الـبريـطاني (فـرانك ماتـشام)
افــتـــتح عــام 1910 لــيــقــوم
ـــوســيـــقــار (أنـــدرو لــويــد ا

ويـــبــــر) بــــشــــرائه فـي عـــام
2000 كـــواحـــد مـن بــ 10
أمــاكن اشــتــراهــا من فــرقــة
ــســرحــيــة (ســتــو مــوس) ا
مـقـابل 87.5 مـلـيــون جـنـيه

استرليني.
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ـصــريــة وفـاء شــاركت الــفـنــانــة ا
عـامـر مـتـابـعيـهـا عـبـر صـفـحـتـها
ـوقـع (إنـسـتـغـرام) الـشــخـصـيـة 
بـفـيــديـو لـرحـلــة نـيـلـيــة قـامت بـهـا
ـخـاطـبـة صـائـدة خالل الـفـيـديـو 
سـمك كانت تستقل مركبا صغيرا
بــرفــقــة أبــنــائــهــا وحــرصت عــلى
تـوجيه رسالة دعم لها مؤكدة أنها
تـستحق الـتكر لقـيامهـا باإلنفاق
عـلى أطـفـالهـا وتـعـلـيمـهم. الـفـنـانة
ـصرية ظـهرت في بـداية الفـيديو ا
وهي تـــضع طـــوقـــا طـــبـــيـــا حــول
رقـبتـها ودعت لهـا صائـدة السمك
بـان يتم الله عـليهـا بالشـفاء فردت

وفاء عليها قائلة: 
إنـهـا بــخـيـر احلـمـد لـله وأنه شيء
بــسـيط وأنــهـا أفــضل من غــيـرهـا
بـكثـير. الفـيديو حـصد الـعديد من
تـعــلـيـقــات جـمـهـورهــا الـذي أثـنى
عـلى مــوقـفـهــا مع الـصــائـدة كـمـا
تـضـمــنت الـتـعـلـيــقـات الـعـديـد من
األسـئلـة حـول سر إصـابة رقـبتـها
مـتمن لـها الشفـاء العاجل. يذكر
أن آخــر عــمل لــوفــاء عــامــر كـان
مــســلــسل (نــســر الــصـعــيــد) مع
الـفـنــان مـحـمـد رمـضـان وعـرض

اضي. في شهر رمضان ا
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{ نـــيــــويـــورك - (أ ف ب)   فـــتح
الـقضـاء الـفدرالي األمـيـركي للـمرة
األولـى حتـــقـــيـــقــــا في اعـــتـــداءات
جـــنـــســـيــــة قـــام بـــهـــا رجـــال دين
كاثـوليك واسـتدعى مـسؤول في
أبـرشـية بـنـسلـفـانيـا لـهذه الـغـاية
وذلك بعد شـهرين على نشـر تقرير
عـن جتــاوزات حـصــلـت عـلـى مـدى

عقود داخل كنيسة هذه الوالية.
وأعــلــنـت مــطــرانـــيــة فــيـالدلــفــيــا
اخلــمـــيـس عــلـى مــوقـــعـــهــا عـــلى
اإلنتـرنت أنهـا تلقت دعـوة للـمثول
أمام هيئة محلف فدرالية مشيرة
الى أنـــهـــا ســــتـــتـــعـــاون في هـــذه
القضية من دون إعطاء تفاصيل.
وأكـدت مـطرانـيـة غـرينـسـبورغ في
غـرب بـنسـلـفانـيـا من جهـتـها أنـها
تـلقت دعـوة للـمـثول أمـام القـضاء

مـشيـرة الى أنـها “لم تـفاجـأ بـها”
روع ”الذي نشر. بعد التقرير “ا
وقـــالت إن “الـــضــــحـــايـــا وأفـــراد
الـرعـية واجلـمـهور يـريـدون إثبـاتا
بـأن كل أبـرشـيـة اتـخـذت الـتـدابـير
الواسعة واحلاسمـة لتأم حماية
أفـــضـل لألطــــفـــال .”ولم يــــكن في
اإلمـــكـــان االتـــصـــال عـــلى الـــفـــور
ــطــرانـيــات الــست األخــرى في بــا
الــــــواليـــــــة إال أن وســـــــائـل إعالم
أمـيــركـيـة ذكــرت أن خـمـســا مـنـهـا
أكـدت تلـقيـها دعـوات للـمثـول أمام
الــقــضــاء مــعـــلــنــة اســتــعــدادهــا

للتعاون مع التحقيق.
ونـــشـــرت الــنـــيـــابـــة الـــعــامـــة في
بـــنــــســـلـــفــــانـــيــــا في مـــنــــتـــصف
آب/أغـــســـطس تـــقـــريـــرا يـــفـــصل
جتاوزات واعتداءات ارتكبها أكثر

من 300 كــاهن عـلى أكــثـر من ألف
طــفل. وحـصـلت عـلى األثـر تـعـبـئـة
في أوسـاط الــنـيــابـات الـعــامـة في
واليـــات أمــيـــركــيـــة عــدة بـــيــنـــهــا
نـيـويـورك ونـيـوجـرزي حـيث تـقـيم
غـالبـية من الـكـاثولـيك فطـلبت من
أسقفياتها التعاون واالطالع على
أرشــيـــفــاتـــهــا وأطـــلـــقت دعــوات

للشهود لإلفصاح عما يعرفونه.
وسبق أن  تسجيل عدد كبير من
الشكاوى في القضايا التي كشفها
التقرير لكن الضحايا يأملون مع
التحـقيق الفدرالي أن يـتم تسليط
الـــضــوء بـــشــكـل كــامل عـــلى هــذه
الـــتــــجــــاوزات وعــــلى مــــحـــاوالت
ـــزمـــنــــة من جـــانب إخـــفــــائـــهـــا ا
مـــــســــؤولـــــ في الـــــكـــــنــــيـــــســــة

الكاثوليكية.

تــــواجــــد الـالعب في فـــــرنــــســــا
ــشــاهــدة مــبــاراة بـاريـس سـان
ـبـيك لـيـون فـريقه جـيـرمان و أو
الــســابـق. وأوضح ديــســوزا أنه
ــة حــيث كــان يــعــمـل مع بــنــز
اتـهـمه األخـيــر بـأنه لم يـرسل له
مبـلغ  50ألف يـورو مسـتـحـقات
عمل بينهما إال أنه أشار إلى أن
ــــبــــلـغ  حــــجـــــزه من طــــرف ا
اجلـــمــــارك الــــغـــربــــيـــة ولــــديه
مستندات بذلك. ومن جهته نفى
ــــة ادعــــاءات مــــحــــامـي بــــنــــز
ديسـوزا مشيـرًا إلى أنهـا مجرد

افتراءات.
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كـشـفت شـركـة (بالم) هـاتـفـهـا الذكي Palm الـصـغـيـر الذي
.IP68 عيار اء واألتربة وفقًا  قاومة ا تاز 

وأوضـحت الشـركة األمـيركـية أن الـهاتف الـذكي اجلديـد يأتي
بـشـاشـة 3.3 بــوصـة وبـوزن ال يــتـعـدى 62.3 غـرام ويـزخـر
ـكنهـا منافـسة هواتف بـالعديـد من التجـهيزات الـتقنـية التي 
تاز بوظيفة مالءمة البيانات مع هواتف أبل توسطة و الفئة ا

آيفون وأجهزة أندرويد.
ا في ذلك ويعمل الهاتف اجلديد بنظام جوجل أندرويد 8.1 
ساعد الرقمي Assistant مع معالج كوالكوم 435 تطبيق ا
وذاكـرة وصـول عـشـوائي سـعـة 3 غـيـغـابـايت وذاكـرة داخـلـيـة

سعة 32 غيغا بايت وكاميرا رئيسية بدقة  12ميجا بيكسل
وأخرى أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.

n/g/802.11 b ويــدعم الـــهــاتف الـــذكي اجلــديــد مـــعــيــار
لشبكة WLAN الالسلكية (2.4 غيغـا هرتز) وتقـنية اجليل
ـكن إلـغاء الـرابع من االتـصـاالت الـهـاتـفـيـة اجلـوالة LTE و

قفل اجلهاز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.
وتـروج الـشـركـة األميـركـيـة لـهاتـفـهـا الـذكي اجلـديد بـتـجـهـيزه
بـبـطـاريـة سـعـة 800 مـلـلي أمـبـيــر سـاعـة تـكـفي االسـتـعـمـال
ـدة  8ســاعـات. وبـتــفـعـيل وضع Life فـإن شــحـنـة الـعـادي 

البطارية تدوم يومًا كاملًا.
ولم تــكــشف بــالم عن مــوعــد طــرح أو ســعــر الــهــاتف الــذكي
Palm اجلديد.


