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تشيكيا تعلق آمال الدور الثاني على البوابة االيطالية

الربازيل يف مهمة سهلة امام اليابان

بغداد/خليل جليل
يعلـق املنـتخـب التــشيـكي آمــاله لـبلــوغ الــدور
الثـاني علـى بـوابـة املـنتخـب االيطـالي عنـدمـا
يـلتـقيـه اليــوم اخلـميـس يف اجلــول ــة الث ــالثــة
واالخـي ــرة مـن ال ــدور االول ضـمـن اجملـم ــوع ــة
اخلـ ـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي أصـ ـبـح ــت واحـ ـ ـ ــدة م ــن
اجملمـوعــات الشـائكـة بعـد ان تـداخلت االوراق
فـيه ــا واخـتلـطـت االحـتـم ــاالت علـ ــى خلفـي ــة
الفــوز املـثيــر لغــانــا علــى تــشيـكيــا يف اجلــولــة
الثانية (-2صفر).
ويـبحـث التـشـيك يف لق ــاء اليــوم عـن انتـصــار
لـيـم ــروا ال ــى ال ــدور الـث ــانـي وي ــدرك املـنـتخـب
الـت ـشــيكـي صع ــوب ــة مهـمـته الـتـي تـب ــدو غـي ــر
مستحيلة امام ايطاليا..
وك ــانت غــانــا قــد فـتحـت النــار عل ــى التـشـيك
بف ــوز المع بهــدفـني مق ــابل ال شـيء مم ــا رفع

من حـظــوظهــا يف املنـافـسـات يف الــوقت الـذي
تتـأهـب فيه خلـوص منــافسـة اجلـولـة الثـالثـة
اليوم ايضاً امام الواليات املتحدة.
يـ ـشـ ــار الـ ــى ان مـنــتخـب الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
سـيـ ــدخل مـبـ ــاراة الـيـ ــوم بــنق ـطـ ــة واحـ ــدة مـن
تع ــادلـه مع اي ـط ــالـي ــا ( )1-1وخـ ـسـ ــارته ام ــام
تـشيكيـا بثالثـة نظيفـة ويدخل غـانا املـنافـسة
بثالث نقاط من فوز على تشيكيا.
ويخوض املنتـخب البرازيلـي مهمة سهلـة امام
خبـرة مواطنه زيكو الذي يقود اليابان يف هذه
املهمـة التي ال حتـتاج الـى عنـاء كبـير لـتخطي
حاجز اليابان ضمن اجملموعة السادسة.
ومتـكـنـت الـبـ ــرازيل يف اجلـ ــولـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة مـن
حتقـيق فــوز صعـب علــى استــراليــا (-2صفــر)
على ملعب اليانز أرنيا يف ميونيخ وامام 6900
الـف متفـرج واضــافت هـذا الفـوز الـى انـتصـار
سابق على حساب كرواتيا بهدف واحد.

وي ـبـلغ رص ـي ـ ــد ال ـبـ ـ ــرازيل ()6
نق ــاط يف حـني يـقف رصـي ــد
اليــاب ــان عنــد نقـطــة واحــدة
من تعادل سلـبي مع كرواتيا
وخـ ـ ـس ـ ـ ــارة س ـ ـ ــابـق ـ ـ ــة ام ـ ـ ــام
استراليا.
ويلــتقـي الـيـ ــوم اي ـض ـ ـاً ضـمـن
اجملـمـ ــوعـ ــة الـ ـسـ ــادسـ ــة اي ـض ـ ـاً
است ــرالي ــا املتـطلعــة الــى خـطف
بطـاقـة التـأهل الـى الـدور الثـاني،
مـع كـ ـ ـ ــرواتـ ـيـ ـ ـ ــا وتـ ـبـ ـ ـ ــدو فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة
االستـراليني سـانحة خلـطفها ثالث
نقـ ــاط مــن جهـ ــة وبـ ـسـبـب املـ ـسـتـ ــوى
املـمـتـ ــاز الـ ــذي قـ ــدمه امـ ــام الـبـ ــرازيل
والع ــرض الالفـت ام ــام ال ـس ــامـب ــا الـتـي
كانت مهددة من املنتخب االسترالي.

رونالدينيو يعارض االنتقادات ضد السامبا
عـارض جنم كرة الـقدم البـرازيلي رونـالديـنيو االنـتقادات
الـتي يوجـهها البعـض يف البرازيـل لطريقـة أداء املنتخب
البـرازيلي التي ذهبـت إلى افتقـار االداء للروعـة واالبداع
خـالل مبـاريـات بـطـولـة كــأس العـالـم لكــرة القـدم 2006
التـي تضـيفهـا أملــانيـا حــاليــا وحتــى التــاسع من الـشهـر
املقبل.
ويف العمـود الـذي يكـتبه رونـالـديـنيـو لـصحفيـة "املـونـدو
ديبـورتيفـو" الـريـاضيـة االسبـانيـة قـال الـنجم البـرازيلي،
ص ــاحـب لقـب أفــضل العـب لع ــام  " 2005نـتق ــدم خـط ــوة
بخطوة".

شـــــــــراع

الديكة يف القفص!
اذا كـانت اللـوحـة اخلـالـدة (املـونـاليـزا) قـد أثـارت
جـ ــدالً واسعـ ـاً بـني اروق ــة الـب ــاحـثـني يف ب ــاري ــس
الذيـن حيرتهم ابـتسامـتها وهي تنـظر للمـشاهد
يف كل االجتاهـات كما يقول احد العلماء منذ ان
ف ــرغ ال ــرس ــام الف ــرن ـسـي دافـن ـشـي وضع مل ـس ــاته
االخـيـ ــرة علــيهـ ــا عـ ــام  ،1503فـ ــان االداء اخملـيـب
آلم ــال الف ــرن ـسـيـني ال ــذي ق ــدمه مـنـتخـبهـم يف
مـونـديـال املـانيــا لم يحيـرهم وحـدهم بل العـالم
كله وسـيـبق ــى ملغــوم ـاً ب ــاملفــاجــآت حـتــى حتـني
حلظة وداعه الكأس الثامنة عشرة.
تعـادالن ونقـطتـان بـوجـود كـوكبـة مـن احملتـرفني
مع ريـال مـدريــد وارسنـال ويـوفـنتـوس وتـشلــسي
امـر يثيـر الغرابـة حقاً ..مـا دورهم واين خبـرتهم
وصيحـاتهم يف دوريـات تلك االنـديـة والـبطـوالت
االوروبـي ـ ــة الـكـب ـ ــرى ..مل ـ ــاذا انـكـمـ ـشـت ال ـ ــرغـب ـ ــة
الفـرنـسيـة يف اطالق الـديكـة للـتنـزه يف احلقـول
الهجـوميـة لـلخصــوم ..هل اصبح الـلعب للـريـال
واالرسـنــال اكـثــر فــائــدة ومـتعــة مـن الــدفــاع عـن
شعار فرنسا..؟
قـالها بالتـيني وتنـبأ بـالسـر منـذ ان تسلـم املدرب
دومـيـنـيـك املهـمــة يف متــوز عــام  2004ان االخـيــر
سـيواجه مصـاعب جمـة الن فرنسـا حاليـاً تعيش
صــراع جـيلـني وانه ــا فق ــدت الكـثـي ــر مع اعـتــزال
لـ ـ ــوران بالن وامي ـ ــانـ ـ ــويل ب ـي ـتــي وامله ـم ـ ــة ب ـ ــاتــت
مستحيلة لتكوين جيل جديد بعد انزواء ابطال
مونديال  1998واوروبا!2000
ان دوميـنيك هـو املسـؤول االول عن شلل الـديكـة
يف قفص الـدور االول وال يعـرف ان كـان دور الـ16
سيفـتح الباب لها ام تظل محـاصرة بني التقريع
واللــوم واالتهـامــات كمـا هـو حـال فـضـيحـتهـا يف
مــونــديــال  2002يــوم أذلـتهــا ال ـسـنغــال بــصفعــة
(ديــوب) ومهــدت االورغــواي خــروجهــا مبــواجهــة
سلـبـي ــة قـبل ان ت ــدس ال ــدمن ــارك قــطعـتـني مـن
اجلـبنــة املـ ـرّة نقلـتهــا عل ــى جنــاح الـســرعــة الــى
طوارئ االقصاء!
ان مـسؤوليـة دومينـيك اقتصـرت على اعـادة بناء
جـســر االنقــاذ مع ثالثـة العـبني غـرقــوا يف بحـر
االعتـزال هم زيدان ( )34عـاماً وتورام ومـاكيليلي
( )33عاماً األمـر الذي احدث شـرخاً يف عالقتهم
ببقية الالعـبني الذين تتـراوح اعمارهم ()27-25
عـام ـاً وبلغ االسـتيـاء لـدى اجلـيل اجلـديـد انـهم
وصـفـ ـ ـ ــوا دومـ ـيـ ـنـ ـيــك مبـ ـ ـ ــدرب (االطـفـ ـ ـ ــال) وال
يــستـطيـع التــوفـيق يف الـتعــامل مع اهـل اخلبــرة
والـشبـاب اذ سبـق ان كرس عـمله التـدريبي الكـثر
من عشر سنوات مع االشبال والناشئني!
صحـيح ان دومـينـيك ال ميلـك رصيــداً ايــام كــان
العبـاً خاض ثمـاني مباريـات دولية فقـط ومدرباً
جـاء بـاملـركــز الثـانـي لنـاشـئي فـرنـسـا يف (اوروبـا
 )2002لـكـن يـكفــي انه خـ ــرج مــن جلـبـ ــاب اميــيه
جاكيه (احلـائز علـى كأس  )1998ورئيـس اللجنة
الفـنيـة يف االحتــاد الفـرنـسـي لكــرة القـدم الـذي
ان ـ ــاط بـه مه ـم ـ ــة حت ـ ــري ـ ــر ك ـ ــرتهــم مــن االفـك ـ ــار
التقليدية مثلما برّر!
فـهل أصـبـح الالعــب الكـبـي ــر ع ــال ــة يف مـنــتخـب
مـتخـم ب ــالعـنــاصــر ال ـشـبــابـيــة ..وكـيف ال ـسـبـيل
لتـوازن الفرص ونزع فـتيل احلرب النفـسية التي
قـد تـستعـر نيـرانهـا يف اي حلظـة وحتـرق اخلبـرة
الـ ـيـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة مـع الـ ـبـ ـ ـ ــدائـل اخل ـ ـضـ ـ ـ ــر مـع ـ ـ ـ ـاً؟!!

إياد الصاحلي

وأضـاف رونـالـديـنيـو " يجـب أن نتعـود علـى أجـواء الـبطـولـة
أوال حيـث أننــا نلعـب يف املنـتخب يف مـراكــز غيـر الـتي نـلعب
فـيهـا يف أنـديـتنـا وال يـقتـصـر هـذا عـلي أنـا وحــدي بل علـى
أدريانو و زي روبرتو و اميرسون أيضا".
وأكــد رونــالــديـنيــو أن أداء املـنتـخب
البرازيـلي يتميـز باجلـودة بدليل
تــأهله لـدور الــستـة عـشـر وقـال
"هنـاك العـديـد من املـنتخبـات
الع ـ ــريقـ ــة الـتـي لـم تـنـجح يف
التأهل".

ايطاليا لن
تلعب دور
الكمبارس

اين سيقضي
بيكنباور يومه
بعد العاشر من
متوز ؟

الصحافة التونسية حتمّل لومري اهنيار احللم
أب ـ ــدت وس ـ ــائـل االعالم الـت ـ ــونـ ـسـي ـ ــة
ت ـسـ ــامحه ــا مع املـنـتخـب الـت ــون ـسـي
لكــرة القــدم بــرغم خـســارته  3/1مع
أسبانيـا يف إطار منـافسات اجملـموعة
الـثــامـنــة بــالــدور االول مـن بـطــولــة
كــأس العــالـم الـتـي تـضـيفهــا أملــانـيــا
حـ ــالـيـ ــا  ..معـتـبـ ــرة أن االمل مـ ــازال
ق ــائـمـ ــا للـت ــأهـل لل ــدور الـث ــانـي مـن
البطولة.
وحتـت عنـوان "كـدنـا نـروض الـثيـران
 ..واحلــسم أمــام االوك ــران" اعت ــرفت
صحيفة "الشـروق" بأن هجوم تونس
كـان "فــاشال" بـاالمـس وأن "الـضغـط

علــى الــدفــاع كــان شــديــدا" وهــو مــا
جعـل الف ـ ــريق يـ ــسقــط يف "أخ ـطـ ــاء
دفاعية".
وانتقـدت الصحيفـة التغيـيرات التي
أج ـ ــراه ـ ــا امل ـ ــدرب "روجــيه ل ـ ــوم ـي ـ ــر"
(إخـ ـ ــراج أن ـي ـ ــس الع ـيـ ـ ــاري وريـ ـ ــاض
بـوعـزيـزي) معـتبـرة أنهـا "لـم تكن يف
محلها".
أمـا صحيفـة "الـصبـاح" فقـد وصفت
تق ــدم ت ــون ــس عل ــى أسـب ــانـي ــا حـت ــى
الـ ــدقــيقـ ــة  71مـن املـبـ ــاراة ب"احللـم
اجلميل واالجنـاز الرائع" الـذي تلته
"اســتفـ ــاق ـ ــة علـ ــى س ـ ــراب" و"انهـيـ ــار

الفيفا يلغي بيع
كـــــــأس الـعـــــــامل يف املـــــــزاد
أعلن مـتحدث بـاسم رجل االعـمال رولـف دايل يف مديـنة شـتوجتـارت إلغاء
املــزاد العلـني الـذي كــان مقـررا لـه الثـامـن والعـشـريـن من الـشهـر اجلـاري
لبيع إحدى نسخ كأس العالم املقلدة.
وامـتــنع املــتحـ ــدث عـن إبـ ــداء أسـبـ ــاب إلغـ ــاء املـ ــزاد ولـكـن أحـ ــد الــتقـ ــاريـ ــر
الـصحفيـة ذهب إلـى أن االحتـاد الـدولي لكـرة القـدم (الفيفـا) أعلن عـزمه
على اتخاذ إجراءات قانونية ملنع عقد املزاد.
يذكر أن السعـر االدنى لهذه النسخـة من كأس العالم كـان  100مليون يورو
وأن هــذه النـسخـة واحــدة من عـشـر
من نــسخ تقـلي ــد للكــأس االصـلي
أهـداهـا الـفيفـا لــرجل االعمـال
دايل ع ـ ــرف ـ ــان ـ ــا لـه بخ ـ ــدمـ ـ ــاته
اجللـيل ــة الـتـي أس ــداهـ ــا لك ــرة
القدم على مستوى العالم .

هل يعيد
االزوري
القه امام
التشيك؟

مذهل" لالعبني التونسيني.
وأضافت الصحيفة "يف كل مرة منني
الـنفـس بــاالنتـصــار وحتــى بــاالجنــاز
الـبطـولي ثـم ينهــار منتـخبنـا بصـورة
مـ ــذهلـ ــة يف نهـ ــايـ ــة الـلقـ ــاء فــيحـ ــول
حلمنا اجلميل إلى سراب" .وانتقدت
لوميـر لعجزه عن إيجـاد حل لتجاوز
هـ ــذا الـ ـسـيـنـ ــاريـ ــو املـتـكـ ــرر .وشـ ــددت
ج ــري ــدة "الــصح ــافـ ــة" الق ــومـي ــة يف
صـفحــته ـ ــا االول ـ ــى عل ـ ــى "حـتـمـي ـ ــة
الفــوز" ضــد أوكــرانـي ــا للـت ــأهل لــدور
ال .16وأكــدت الصـحيفــة إن املنـتخب
الـت ـ ــونـ ـسـي "صـم ـ ــد تـكـتـيـكـي ـ ــا لـكـن
الـتــركـيــز خ ــانه" بعــد دخــول الهــدف
االسباني االول مرماه.
وحتـت عـن ـ ــوان "ي ـ ــا خـ ـس ـ ــارة" كـتـبـت
جريدة "الصريح" أن االنتصار انقلب
إلـى انهيار وأن الـصمود الـذي استمر
 70دقيقـة أضعفـته "حسـابـات لـوميـر
الـتـي سقـطـت يف امل ــاء" والـتغـيـي ــرات
"اخلاطئـة" التي أجراهـا وأن الهزمية
هي "ضريبة املبالغة يف الدفاع".

كلوزه ..قوة ضاربة
وضمانة االملان
فكتوريا
حتتفي
باملونديال بـ
( )5فساتني !

االرسنال يطارد االرنب االرجنتيني
اك ــد الفــريــدو كــابــريــرا بـي ــزويال مــديــر اعـمــال الــدولـي
االرجـنـتـيـنـي خ ــافـيـي ــر س ــافـي ــوال يف ح ــديـث ال ــى رادي ــو
بــرشلـونــة ان ارسنـال االنـكليــزي مهـتم بـاحلـصــول علـى
خدمات موكله.
واضاف بـيزويال "هنـاك نواد عـدة من البـرتغال واسبـانيا
ابـدت اهـتمـامهــا ايضــا يف التعـاقـد مع ســافيـوال".واشـار
بيزويال ان الفرنسي ارسني فينغر مدرب النادي اللندني
يسعـى الـى تـدعيـم خط هجـومه ،ويتـربع سـافيـوال علـى
رأس ق ــائمــة اولــويــاته فـيمــا يـختـص بــالالعـبني ال ــذين

ينـوي استقـدامهم للمـوسم املقبـل .ولم ينف ان املهـاجم
القــصيــر يفـضل الـبق ــاء يف اسب ــانيــا لـكنـه ينــوي اتخــاذ
قــراره الـنهــائـي بهــذا الـشــأن بعــد نهــائيــات كــأس العــالم
التي تستضيفها املانيا حتى  9متوز املقبل.
ولعـب س ــافـيـ ــوال امللقـب "ب ــاالرنـب" لــس ــرعــته الف ــائق ــة،
اس ــاسيــا بعــد وصــوله ال ــى الن ــادي االسب ــاني قــادم ــا من
ريفـر باليت عـام  ،2001اال ان تعـاقـد الفـريق الكـاتـالـوني
مـع الهـ ـ ــداف الـكـ ـ ــامــيـ ـ ــرونــي صـ ـ ــامـ ـ ــويل ايــتـ ـ ــو ابعـ ـ ــدت
االرجنتيني عن التشكيلة االولية.

ريشة أكوادورية جتلب سوء احلظ لألملان
نف ــى امل ــرك ــز ال ـسـي ــاحــي لالك ــوادور
صحـ ـ ــة ال ــتقـ ـ ــريـ ـ ــر الـ ـ ــذي نـ ــشـ ـ ــرته
صحـيف ــة "بـيل ــد" االمل ــانـي ــة وال ــذي
أكـدت فـيه أن أحــد سحـرة االكـوادور
قام "بـسحر" ملعـب العاصمـة برلني
الـ ــذي أقـيـمـت فــيه مـبـ ــاراة أملـ ــانـيـ ــا
واالكـوادور .وأضــافت مـصـادر املـركـز
أن ال ـطـبـيـب أبـ ــران ت ــسـ ــامـ ــاريـنـ ــدا
نـ ـ ــايـ ــشـ ـ ــابــي الـ ـ ــذي زار املـلعــب ق ــبل
انـ ــطالق الــب ــط ـ ــول ـ ــة ل ــم يقــم ب ـ ــأي
أعـمـ ــال سحـ ــر "سلـبـي ــة" يف املـلعـب.

وك ــانـت صحـيف ــة "بـيل ــد " االمل ــانـي ــة
نــشـ ــرت تق ــري ــرا اسـتـن ــدت فـيه إل ــى
معلـومات أحد خبـراء السحر االملان
الـذي أكـد أن تـايـشــابي أخفـى ريـشـة
يف امللـعب االوملبي ببـرلني من شـأنها
أن جتلــب س ـ ــوء احل ــظ لل ـم ـنــتخــب
االمل ـ ــانــي وتع ـيـقه يف مــبـ ـ ــاراته أم ـ ــام
االكوادور.
وردا على هذا الـتقرير أكـدت مصادر
املـركـز أن الهــدف من زيـارة الـسـاحـر
االكـ ـ ــوادوري كـ ـ ــان جلــب "ال ــطـ ـ ــاقـ ـ ــة

االيجـابيــة والتنـاغم وقـوة الطـبيعـة
"إلــى أملــانيــا واملـســاهمــة يف إقــامــة "
بطولة جيدة".
ووفـقا لبيـانات املـركز فـإن نايـشابي ،
الـذي عـاد بـالفعل إلـى االكـوادور لن
يتـمكن من مـتابعـة املبـاراة حيث أنه
ي ــسكـن يف ق ــريـ ــة تخل ــو مـن أجه ــزة
الراديو أو التلفاز.اجلدير بالذكر أن
أملـانيـا فـازت بـاملبـاراة بثالثـة أهـداف
نـظيفـة انتـزعت بهـا قمـة اجملمـوعـة
االولى.

اليوم الزوراء والنجف يتوجهان اىل السليامنية خلوض النهائي
بغداد/حيدر مدلول
من املـؤمل ان يكـون وفـدا الــزوراء والنجف قـد تـوجهـا
صبـاح اليـوم اخلـميـس الـى محــافظـة الـسلـيمـانيـة
خلـ ـ ــوض امل ـبـ ـ ــاراة
اخلـ ـت ـ ـ ـ ــامـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ــب ل ـق ـ ــب
م ـ ـ ـ ــوس ــم 2006-2005
والـتي رغب احتـاد الكـرة
ب ـ ـنـقـلـهـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ــارج
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ألسـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
يعتبرها

امنيـة.وقد صدمت جماهير الكـرة العراقية على نحو
عــام وانـصــار ال ــزوراء والنـجف علــى وجه اخلـصــوص
بهــذه اخلطـوة الـتي أدت الـى حـرمـان الـشـارع الكـروي
من مـتعــة نهــائـي البـطــولــة بعــد انتـظــار دام ثمــانيــة
أشه ــر.وتق ــرر يف االحت ــاد الع ــراقـي ان يـت ــوجه العـب ــو
الفــريـقني الــى الــسلـيم ــانيــة يف رحلــة جــويــة واحــدة
تكفل بها االحتاد احمللي للعبة يف حني تكفل االحتاد
الفـرعي يف محافظـة السليمـانية الذي يـرأسه السيد
صالح محمـد كرمي بـاالجراءات االداريـة والتنظـيمية
ومـ ــا تعـلق بـ ــاسك ــان وف ــدي ال ــزوراء والـنجـف وبقـي ــة
االحتاد العراقي بكاملهم.
ويـأمل الزوراء الـذي أبدت ادارته حتفـظاً علـى موقف
االحتــاد رغم مـوافـقتهــا السبـاب عـديـدة علـى خـوض
الـلق ــاء ،ي ــأمـل بح ـص ــد الـلقـب احل ــادي عـ ـش ــر عـب ــر
تأريخه احلافل بااللقاب واحملطات املميزة.
بينمـا يسـعى خصـوم الزوراء الـى انعطـافة تـأريخية
تـ ـ ـس ـمـح لـهــم ب ـنـقـل الـك ـ ـ ــأس ألول م ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــى
مـعقله.مـن جهـته اكــد امني ســر
االحتاد العراقـي لكرة القدم
الــسيــد احمــد عبــاس ان
االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اس ـ ـ ـت ـ ـك ـ ـ ـمــل
اج ـ ــراءات اق ـ ــام ـ ــة ه ـ ــذه
املبـاراة مــشيـراً الــى رغبـة
االحتــاد بــاخــراج اللقــاء علــى
نـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــاجـح
ومميز من جميع اجلهات.

