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اول اشـــارة  عــدم رضــا تـــرد في تــصـــريح مــســؤول
امريكي ازاء التظاهرات في مصر   كانت ح طالب
صرية بأن جتيز التظاهرات السلمية التي السلطات ا
يكـفلها حق الـتعبيـر عن الرأي . والتـصريح االمريكي
كالم حـشــو في مــعــرض االضـطــرار لــلـتــعــلـيـق عـلى
احداث تتحـرك بتفاعل في دولة حـليفة ولهـا مركزيتها
ـهـمـة في الـشـرق االوسـط . من الـصـعب لـلـغـايـة ان ا
ستوى العادي سؤول امريكي بهـذا ا جند تصريحـا 
ـتدني حـ تقع تظـاهرات احـتجـاجيـة في العراق او ا
على الـفـسـاد وسـوء اخلـدمـات  وهي تـظـاهـرات ح
وقــعت كــانت تــعـبــيــراً عن رفض الــشـكل الــســيـاسي
للحكم من دون ان تصل الى حد التصريح العلني إالّ

في بعض االشارات .
ال يـهمه ـواطن حـ يـجـوع وتُـداس كرامـته يـصـرخ  ا
وال يـهـمه إن كـانت أي حــزب سـيـاسي مـعه او ضـده 
ـتحدة أو ايـران أو سواهما راضـياً أو غير الواليات ا

راض .
ولـو بـفـتور في لـعب الـسـياسي  اكثـر ورقـة حرّكـت ا
مــصـر هي ورقــة الـفــسـاد الــتي كـشف عــنـهــا مـقـاول
ـــصــري من دون هــارب  واشـــار الــيـــهــا الـــرئــيس ا

االفصاح عن االسماء .
الـفـساد فـي العـراق وصل الى درجـة  عـدم السـيـطرة
تمـامـاً  ال توجـد اجـراءات رادعة ومـضـمونـة الـتنـفـيذ
في اجـتـثاث الـفـساد  إذ اصـبح  الـفسـاد  كـما عـبّر
عــنه سـيـاسي عــراقي  جـزءاً من ثـقــافـة بـديـلــة تـنـمـو

ستحيل ايقافها . بسرعة مذهلة في اجملتمع ومن ا
فـي الـــــرجــــوع الـى أصل الـــــبـالء  جنـــــد أمـــــامـــــنــــا
ناصب ومن ثم عملـيات البيع والشراء احملاصصة بـا
بالغ فيها . ال ينـفع في محاربة الفساد احلقيقيـة او ا
سوى الـتغيـير في جوهر الـعملـية السيـاسية  بـطريقة
سلمية وبضمانات دولية  حتى تستقيم االمور  ويتم
اعادة الـوضع العراقي الى الـسكة الـصحيـحة ليـتمتع
مـواطـنـوهـذا الـبـلـد بـالـثـروة الـنـفـطـيـة كـمـا في اي بـلد
نـفـطي . وإالّ مــا حـاجــتـنـا لــلـنــفط اذا كـان ســبـبـاً في
شقائنا وانهاك مجتمعنا وزيادة نسبة الفساد وتفتيت

القيم ? 
االمــريــكــان وســواهم  حــ اضــطــروا لــلـخــروج من
العـراق  تركـوا فيـنا مـايجـعـلنـا دائمي احلـاجة الـيهم
مدى احلـيـاة  االنقـسـامات والـفـساد ومـا يـنتج عـنـها

من عنف .
هل هـنـاك صـحوة عـراقـيـة لبـنـاء الـذات أم فات األوان

بعد ست عشرة سنة .

تـشهد الـساحة الـسياسـية حـراكا غيـر معلن لـترتيب
ـقـبل األوراق اسـتـعـدادا لالسـتــحـقـاق اإلنـتـخـابي ا

والذي يخص مجالس احملافظات.
هـذا احلـراك يـخـتـلف عــمـا سـبق من حـيث الـظـروف
ـفقـودة ب ـصـاحبـة إلجـرائه وأهم سمـاته الـثقـة ا ا
الناخب وب الـتيارات واألحزاب السـياسية يضاف
ـنــجـز احلـكـومي بــالـرغم من تـوفـر إلـيــهـا  تـواضع ا

الفرص التي تدفع باحلكومة إلى تقد األفضل.
بـعـيدا عن شـرعيـة والدة هـذه احلكـومـة واللـغط الذي
انية الكبرى ومدى مصداقية حصل حول الكتلة البر
ـواالة في دعـمـهـا والتـزامـهـما بـتـعـهداتـهـما فـريقي ا
بــعـدم الــتـدخل في عــمل رئــيس الـوزراء إال إنــهـا -
ـهـدي- تمـر بظـروف  أفـضل من التي حـكـومة عـبد ا
تعـاقبة  بكثير  حيث إن البلد مرت بها احلكومات ا
ـلف األمـني سـيـمـا بـعد يـشـهـد حتـسـنـا مـلـحـوظـا بـا
زوال خــطــر داعش وطـردهــا من األرض الــعــراقــيـة
كـذلك النـضج احلاصـل في اخلطـاب السـياسي بـعد
أن أصـبحت خـطابـات الطائـفيـ بضـاعة مـنبوذة من
أبــنـاء الــشــعب نــاهــيك عن ارتــفــاع أســعــار الـنــفط

نسبيا.
كل ذلك يـــدعـــو لـــلـــتـــســـاؤل عن أســـبـــاب اإلخـــفــاق
احلـكــومي في اجملــال اخلـدمـي وغـيــره من اجملـاالت
ـسـاعـدة علـى تـقد األفـضـل كالـتي رغم الـعـوامل ا

أشرنا اليها?
ال داعـي للـبـحث عـن أسـباب اإلخـفـاق احلـكـومي في
ظل استـفـحـال خطـر الـفسـاد وتـبنـيه من قـبل جـهات
مـتـنـفـذة ومـشاركـة فـي الواقـع الـسيـاسـي  صاحـبه
كـافحـة هذه اآلفـة وخضوع غـياب اإلرادة الـصادقـة 

األمر للتوافقات واجملامالت السياسية.
ــــواطـن وقــــدرتـه عــــلى فـي ظل واقـع يــــبـــــقى وعـي ا
الـــتــشــخـــيص الــدقـــيق هــو الـــفــيــصـل في إضــفــاء
ـشاركة ـقبل من حيث ا الشـرعية عـلى االستـحقاق ا
من عـدمـهـا خصـوصـا بـعـد إدخـال مـفـاهـيم جـديدة
عـلى الـعـرف السـيـاسي لم تـكن مـعهـودة خالل فـترة

ما سبق من حكومات .
ـــكن الــقــول أنـــهــا أول حــكــومــة تـــشــهــد حتــديــدا
لـلـمسـاحات وفـرزا لـلمـناهح بـغض الـنظـر عن دورها
في الـتأسـيـس لذلـك أو الـتأثـر به واحلـديـث هنـا عن
ـراقب لألداء احلـكومي ـعـارضة وتـقـيـيم ا ـواالة وا ا
عـارضة على ـنجز ومـقارنة مـا تشـخصه  ا بـلحاظ ا
ارض الـواقع  األمــر الــذي ســيـؤدي إلى حتــمل كل

سؤولية بقدر ما انيط بها. جهة ا
ـواطـن الـعـراقي مع يـذهب الــبـعض إلى إن تــعـامل ا
ـا حـصل في الـواقـع الـسـيـاسي ســيـكـون شـبـيــهـا 
شاركة مارسات الـسابقة من حيث الـعزوف عن ا ا
ـشـهـد خـصـوصـا وإن أغـلب والـنـظـر بـسـلـبـيـة إلى ا
الكتل لم تسع إلى رأب الصـدع احلاصل بينها وب

اجلمهور.
القراءة الواقعية لألحداث تشير إلى عكس ذلك  من
ـعــطــيـات احلــاصـلــة وأهــمـهــا نـســبـة خالل بــعض ا
ـئـة من مـجـمـوع الــشـبـاب الـتي تـشـكل قـرابـة   70بـا
زاج يـختلف عن مزاج النـاخب وتلك الـفئة تتـمتع 
بـقيـة الـفـئـات العـمـريـة والـتي تعـاني اإلحـبـاط بـسبب

لحة. اإلهمال احلكومي حلاجاتها ا
ـئـة من مجـموع يـضاف إلـيه أن مـا يصل إلى  40 با
الشـبـاب هم أولـئك الـذين سـيشـاركـون لـلـمرة األولى
في االنـتــخـابـات بــعـد بــلـوغـهم
ـؤهلـة لذلك األمـر الذي السن ا
ــثل دافـعــا قــويــا لــهـؤالء كي
يــضـعـوا لـهـم بـصـمـة في رسم

قبل. شهد ا ا
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حذرت دراسـة طبـية حـديثة من
قــيــام بـــعض شــركــات الــشــاي
بــاســـتــبـــدال أكـــيــاس الـــشــاي
الـورقــيـة الـتـقــلـيـديــة بـأكـيـاس
ــا تـــضــيف بـالســتـــيــكــيـــة ر
مـلـيـارات الـقـطع الـصـغـيرة من

شروب. البالستيك إلى ا
وخــلص فـريـق بـقـيــادة (نـاثـلي
تـوفـيـنكـجي) أسـتـاذ الهـنـدسة
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة في جـــامـــعــة
(ماكجيل) في مـونتريال إلى أن
كـيس شـاي بالسـتـيـكـيـا واحدا
في درجـة حرارة تـخمـير  96 1
درجة مئويـة  يطلق نحو 11.6
مـلـيـار مـن الـبالسـتــيك الـدقـيق
و 3.1مــلـــيــار من الــبـالســتــيك
الــنـــانـــوي في كـــوب واحــد من
ــــــــــشـــــــــــروبــــــــــات. وأوضـح ا
الـــدكــتـــور(كــيـــنــيث ســـبــيث) 
ـهـنس والـبـيئي رئـيس الـطب ا
فـي (مـــــركــــــز نـــــورث ويـل) في
نـــيــــويـــورك: (فـي الـــســــنـــوات
ـاضـيـة كـانـت هـناك الـقـلـيـلة ا
مـجـمـوعـة مـتـزايـدة بـاسـتـمرار
ـا يدل ـؤلـفات الـعـلـميـة  من ا
ـواد الــبالســتــيـكــيـة عــلى أن ا
الـدقـيـقـة ال تـتغـلـغل في الـبـيـئة
األوسع فحسب بل إنـها تدخل
أجـسـادنا أيـضًـا). وأكـد سـبيث
أنه ال يــوجـد سـوى الــقـلـيل من
الـــبــيـــانـــات حــول مـــا إذا كــان

الـــبالســـتـــيك الـــدقـــيق يـــشــكل
تـهـديـدًا لصـحـة اإلنـسان أم ال..
ومع ذلك (بــنـاءً عـلى الـتـركـيب
اجلـزيئي لـلمـواد الـبالستـيكـية
الدقـيقة هـناك سـبب يدعو إلى
الـقــلق احلـقــيـقي بــشـأن اآلثـار
الـصـحـيـة احملـتمـلـة) كـمـا قال
(نـــظـــرًا ألنـــهـــا حتـــتــوي عـــلى
كونات مجـموعة متـنوعة مـن ا
ـعـروفـة بـأنـهـا تـضـر بـصـحة ا
ــواد ــا في ذلك ا اإلنــسـان  –
سببة للهرمونات الكيميائية ا
ـــســبـــبــة ــواد ا مـــثل وكـــذلك ا

للسرطان اإلنسان). 
وفي الــدراســة اجلــديـدة الحظ
فـــريق مـــونـــتـــريـــال أن حــرارة
كن أن تتسبب الشاي اخملمر 
فـي انــهـــيـــار أكــيـــاس الـــشــاي
الــبالسـتــيــكــيـة إلـى أجـزاء من
رات البالسـتيك أصغـر بآالف ا
مـن قـطـر شـعــرة اإلنـسـان. هـذا
يعني أنك ال تستطيع رؤيته أو
تـذوقه أو الشـعـور به في فمك..
ـــــزيــــــد من وبــــــعــــــد إجــــــراء ا
الــتـحــقـيــقـات قــام الـبــاحـثـون
بـــإزالـــة الــــشـــاي مـن أكـــيـــاس

الــشـاي الـبالسـتـيـكـيـة الـتي 
احلــصــول عـــلــيــهــا من أربــعــة
.. ثم غسلوا مصنعـ مختلـف
األكــيـاس الـفـارغــة ووضـعـوهـا

في ماء ساخن.
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تألقت النجمة اللبنانية هيفاء
وهبي في حفل تتويج ملك جمال
لبنان لعام   2019 وهو السباق
الذي تمتنع عنه جميع الدول
والذي فاز فيه اللبناني العربية 
محمد صندقلي باللقب من ب
. احلفل قدمته الفنانة 16منافساَ
ريتا حرب واحيته هيفاء إذ
جرد صعودها سرقت األنظار 
سرح بإطاللة الفتة على ا
مرتدية فستاناً أبيض براقاً
مفتوحاً باثارة مسدلة شعرها
بشكل اشعّت فيه أنوثة
وجاذبية حيث قدمت عدة
لوحات غنائية فنية ابهرت بها
قرر عرض احلضور ومن ا
السهرة قريباً عبر
شـــــــــــــاشة  .MTV من
ناحية أخرى تستعد هيفاء
وهبي لتصوير فيلمها اجلديد
(عقدة اخلواجة) من تأليف
أم جمال ومحمد أبو السعد
وشريف يسري وإخراج محمد
عبدالرحمن حماقي ويشارك
ع هيفاء في البطولة نخبة من أ
النجوم أبرزهم باسل خياط
أحمد الفيشاوي أحمد داود
أروى جودة وغيرهم.
يُذكر أن (عقدة اخلواجة) هو
التجربة الثالثة لهيفاء وهبي في
صرية بعد فيلمي السينما ا
(دكان شحاتة) و(حالوة روح).
على اجلانب الغنائي طرحت
هيفاء وهبي مؤخراً أغنية جديدة
بعنوان (شاغلة كل الناس)
األغنية من كلمات وأحلان محمد
الوزيري وتوزيع توما
باإلضافة ألغنية أخرى بعنوان
(تملي ناجحة).

كـسرات اخلـفيـفة غـير الـصحـية بـا
ــكن أن يـبــطئ انــتــشــار الـســمــنـة
رتـبط بـالتـقـدم في العـمر. اخملـيف ا

بحسب روسيا اليوم.
ويــقــول الــبــاحــثــون إن الــدراسـة ال
ــكـــنــهــا إثــبــات الـــســبب الــدقــيق
كسرات وعدم اإلصابة للعالقة ب ا
بــالـسـمـنـة لـكــنـهم يـشـيـرون إلى أن
كسرات يستغرق جهدا أكبر مضغ ا
من تناول الوجبـات السريعة فضال
ـسـتوى الـعـالي من األلـياف عن أن ا
ـكن أن يــجــعل الــنـاس بـداخــلــهــا 

يشعرون بالشبع لفترة أطول.
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كــشــفت دراســة طــبــيــة عن وســيــلـة
بـسـيـطـة لـلـقـضـاء عـلى الـسـمـنـة مع
الــتـــقـــدم في الــعـــمـــر بــاســـتـــبــدال
الــوجــبــات اخلـفــيــفــة بــالـقــلــيل من
ـكسـرات يومـيـاً وأظهـرت النـتائج ا
ـشاركـ الـذين يتـنـاولون نـحو أن ا
كسرات يومياً يكتسبون 14غ من ا
وزنـــــا أقل وكـــــانـــــوا أقل عـــــرضــــة

لإلصابة بالسمنة.
وتــتـبع الــبـاحــثـون مــا يـقـارب 300
ألف مـشـارك لـنـحـو عـقـدين وقـامـوا
كسرات التي باستبيان حول كمية ا

شاركون وأوزانهم. يستهلكها ا
وقال العـلماء إن اسـتبدال الـوجبات
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تــــــوصـل عـــــــدد من األطـــــــبــــــاء
اخملـــتــصـــ بــأمـــراض الـــقــلب
واألوعــيـة الـدمـويــة إلى حتـديـد
عدد من األطعمة التي تدخل في
النـظام الغـذائي وتسـاهم بشكل
كــبــيـر فـي احلـفــاظ عــلى ضـغط
الـدم الطـبـيـعي. تـوصل عدد من
األطــبــاء اخملــتــصــ بــأمـراض
الــــــقـــــلب إلـى أن األشـــــخـــــاص
الـنـبـاتـيـ يـعـانـون من مـشـاكل
ضغط أقل من األشـخاص الذين
يــتـــنــاولــون الــلـــحــوم. ونــصح
األطـبــاء بــاتـبــاع نــظــام غـذائي
ـــــزيــــد من يـــــعــــتـــــمــــد عـــــلى ا
اخلضراوات والفـواكه الطازجة
بـاإلضـافـة لـلمـمـارسـة الـريـاضة

ـــلح. والـــتـــقــلـــيـل من تـــنــاول ا
وأضاف األطباء بان كل شخص
يـعــاني من ارتـفــاع في الـضـغط
يـجب أن يـتـناول يـومـيـا مـا ب
 1000إلى  1300مـلـلـيغـرام من
الكالسيوم باإلضافة للتقليل من
ـلح وأضــاف األطــبـاء تــنــاول ا
بــأنـه يــجب تـــضــمــ الـــنــظــام
الـغــذائي احلــلــيب ومــشــتــقـاته

باستثناء ل الزبادي.
ويجب تـضم الـنظـام الغذائي
ــنــتـجــات الـتـي حتـتــوي عـلى ا
أحــمـاض أومــيــغـا  3الــدهـنــيـة
ـــكن كـــبـــذور الـــكــــتـــان الـــتي 
إضافتهـا في ملعقـت إلى الل
أو اجلــــــ بــــــحــــــسب مــــــوقع
(ميديكال اكسبريس). هذا وكان

األطــــبـــــاء في وقت ســـــابق قــــد
حتــدثــوا عن مــنــتــجـات تــبــطئ
عـمـلـيــة الـشـيـخــوخـة وشـمـلت
القائمة الـشاي األخضر واجل
والـطـمـاطم. فـيـمـا  لـفت االطـباء
الى اهـمـية الـزعـفـران  واشاروا
الى فـوائـد مـتـعددة  فـيه وان له
كـثــيـرا من االسـتـخـدامـات وهـو
مـن أغــلى الــتــوابـل في الــعــالم
ـميّزة ويتـميـز بلـونه ونكـهته ا
وكـذلك قيـمـته الغـذائيـة الـعالـية

وفوائده الصحية العديدة.
ويحتوي الزعفران على مركبات
تـعـمل مـضـادات لألكـسـدة مـثل
كــــيــــمــــبــــفــــيــــرول وكــــروســـ
وســافـرانـال والـتي لــهـا تـأثـيـر
إيـجـابـي في تـخـفـيف االكـتـئـاب

ــزاجـــيــة وحتـــســ احلـــالـــة ا
فـضال عـن أهـمـيـتـهـا في تـقـويـة
الــذاكــرة كــذلك تــعــد مــضـادات
األكــســدة بــالـــغــة األهــمــيــة في
الــــقـــضـــاء عـــلى االلـــتـــهـــابـــات

واخلاليا السرطانية.
وإلى جــانـب اسـتــخــدامــاته في
يزة على الطبخ إلضفاء نكهة 
اللـحوم واألرز واحلـلويـات فإن
لـلزعـفران فـوائـد صحـية عـديدة
أثبتتـها أبحاث ودراسـات طبية
بـــحـــسب مـــوقـع (هـــيـــلث الين)

الطبي.
وأثـــبـــتـت دراســـة عـــلـــمـــيـــة أن
الــــزعـــــفــــران يـــــقــــتـل اخلاليــــا
الـــســـرطـــانـــيـــة الـــتي تـــصـــيب
ــــوهـــا الــــقـــولــــون وتــــكــــبـح 

وانتشارها كـما ذكر بحث طبي
أن الــكــروســ يــجــعل اخلـاليـا
السرطانية أكـثر جتاوبا للعالج

الكيميائي.
ويعـد الزعـفران مفـيدا بـالنـسبة
ن يسعى لتخفيف وزنه إذ إنه
يــكــبح الــشــهــيــة ويــبــعث لــدى
الــشــخص الــشــعــور بــاالمــتالء
والـــشـــبع فـــضـال عن تـــســـريع

عملية حرق الدهون.
سـاعدته في رفع احلالة ونظرا 
ـزاجـيـة فإن الـزعـفـران يـجعل ا
الــشــخص ال يـــفــكــر في تــنــاول
األطعـمة بشـكل مبـالغ فيه وهو
أمــر شــائع لــدى من يــعــاني من

االكتئاب.
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نــيــمـــار حــصل عــلـى جــزء مــنه
ـفـتـرض أن يـتحـصل وكـان من ا
عــــلى اجلــــزء اآلخــــر خالل وقت
الحـق اال أن بــرشـــلـــونـــة رفض
بلغ بعـد انتقاله الى استكمـال ا

(بي أس جي) بعد عام فقط.
ويـطــالـب الــنــادي الـكــاتــالــوني
الـبــرازيـلي بــإعـادة اجلـزء الـذي
كافأة إضافة حتصل عليه من ا
بلغ  8,5مليـون يورو والـفائدة
كـتـعويض عن خـرق الـعـقـد. فرد
نـــيــمـــار بـــرفع دعـــوى مـــضــادة
مطـالبا الـنادي بـدفع مبلغ الـ26

مليون يورو مع الفائدة.
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مـــلــعب (كــامـب نــو)  حــتى عــام
2021.

ورفع بـرشلـونـة دعـوى قضـائـية
ضـد نيـمـار بـسبب خـرق األخـير
للـعـقد ورفض تـسـديد مـبلغ 26
مـلــيــون يــورو لـلــبــرازيــلي كـان

جزءا من مكافأة جتديد عقده.
وبــعــد فــشل االســتـئــنــاف الـذي
تــــقـــدم به الـى االحتـــاد الـــدولي
لكـرة القـدم (فيـفا) رد ابن الـ27
عــامًـا بــدعـوى قــضـائــيـة بــشـأن

دفوعة. كافأة غير ا ا
V «dð Vz«dC «  UDKÝ 

ورغـم أنـه لـم يـــــــــتـم اإلعـالن عن
بـلغ اإلجمالي لـلمـكافأة اال أن ا

وأفــاد مــراســلـــو وكــالــة فــرنس
ـكـان أن ـتـواجـدين في ا بـرس ا
نـيـمـار لم يـحـضـر الى احملـكـمة
رغـم ان الـصــحــافــة االسـبــانــيـة
نــشـرت اخلـمــيس مـقــاطع فـيـدو
تــظــهــر وصــول الـبــرازيــلي الى
مــطـــار بـــرشــلـــونــة بل حـــضــر

ناقشات. محاموه إلجراء ا
وبدأ الـنزاع عنـدما انـتقل نـيمار
الى نـادي الـعـاصـمـة الـفـرنـسـية
في عـام  2017بــصــفـقــة بــلـغت
 222مـلـيـون يورو  250مـلـيون
دوالر انـــذاك بـــعــد أقـل من عــام
عــلى جتــديــد عـقــده مع الــنـادي
الــكــاتـالــوني كــان سـيــبــقـيه في

في إحدى ضواحي بـرشلونة أن
الـنـزاع (سـيـنـتـقل الى احملـكـمة)
بـــعــد الــفــشل فـي الــتــوصل الى

اتفاق.
فـيـما أفـاد مـسـؤول في احملـكـمة
الصحافي أن جـلسة االستماع
الـعـلــنـيـة سـتـبـدأ في وقت الحق
اجلــــمــــعــــة. وكــــان الــــطــــرفــــان
ـتـنـازعـان قـد اجـتـمـعـا صـبـاح ا
دة اجلـمـعة فـي جلـسـة خـاصـة 
نــصـف ســاعــة مع الــقــاضي في
مــــحــــكـــمــــة الـــعــــمل وأجــــريـــا
مــحـادثـات بــشـأن الــتـوصل الى
اتـفـاق محـتـمل وجتـنب الـلـجوء

الى احملكمة.

{ بــرشــلــونـة - (أ ف ب): فــشل
محـامو الـنجم الـبرازيـلي نيـمار
ونــظــراؤهـم من نــاديه الــســابق
برشـلونـة االسبـاني اجلمـعة في
التوصل الى اتفاق حيال النزاع
القـائم ب الـطرفـ على خـلفـية
عقـد بـقيـمة ماليـ اليـوروهات
ــهـاجم الى مــتــعـلق بــانــتـقــال ا
بـاريس ســان جـرمـان الـفـرنـسي
في صـــــيف  2017حــ أصــبح

أغلى العب في العالم.
وقـال جـوسيب فـيـفـيس مـحامي
النـادي الكاتـالوني لـلصحـافي
ـتـواجــدين في بـاحـة احملـكـمـة ا
في لـوسـبــيـتـالـيت دي لـوبـريت
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