
 الجمعة الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٨  يناير ٢٠١١ 

 أكدت ادارة نادي روما االيطالي األنباء التي  41 
ترددت عن بيع النادي في املستقبل القريب. 
وذكرت صحيفة «الغازيتا ديلوسبورت» 
االيطالية انه قد شوهد ممثلون لفريق روما 
في نيويورك مجتمعون مع مالك املستقبل. 
ويسعى روما لبيع أصول النادي مقابل ١٥٠ 
مليون يورو، لكن املالك اجلديد ســــيكون 

مطالبا بــــأن يضع ١٠٠ مليون يورو حتت 
تصرف الفريق األول لكرة القدم، مما يجعل 
الصفقة تساوي في مجملها ٢٥٠ مليون يورو. 
وكان رجل األعمال املصري جنيب ساويرس 
وهو أحد رعاة الفريق قد تقدم بعرض رسمي 
من أجل شراء النادي، لكن املفاوضات قد 

توقفت بهذا الشأن منذ فترة. 

 روما للبيع مقابل ٢٥٠ مليون يورو
 اعلنت الرابطة االملانية لكرة القدم 
ان اندية الدرجة االولى سجلت خسائر 
بقيمــــة ٧٧٫٨ مليون يورو املوســــم 
املاضي بعدما كانت ســــجلت ارباحا 
بقيمة ٣٠٫٩ مليون يورو في موسم 
٢٠٠٩/٢٠٠٨. واوضحت الرابطة ان ٣ 
اندية لم تتم تسميتها وعلى االرجح 

شــــالكه بينها، هي املسؤولة عن هذا 
التراجع بتسجيلها خسائر بقيمة ٢ر٧٢ 

مليون يورو.
  واضافت ان ٧ اندية فقط سجلت 
ارباحا، مشيرة الى ان اخلسائر بلغت 
١٠٣٫٤ ماليني يورو اذا ما اخذت في عني 
االعتبار اندية الـ ١٨ للدرجة الثانية.

  ٧٧٫٨ مليون يورو خسائر «البوندسليغا»

 جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي «هلّ» من هزّ الشباك  (أ.ف.پ) 

 إميانويل أديبايور يحمل فانيلة «ريال» مع األرجنيتني خورخي فالدانو  (أ.ف.پ) 

 رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد د.حسن مصطفى يسلم الشيخ سعود بن عبدالرحمن كأس العالم (أ.ف.پ) 

 قطر تهدي عشاق الكرة مونديال ٢٠٢٢ دون تشفير 
 «ام.بي.سي»: مفاجآت قطر ال تعد 
وحتصى، وتؤكد يوما بعد يوم أنها خير 
للعرب والعالم، ففي الوقت الذي أعلنت 
فيه اجلزيرة الرياضية رسميا حصولها 
على حقوق البث احلصري في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم في نســـختي 
٢٠١٨ في روسيا، و٢٠٢٢ في قطر، كان 
مفاجئا أن يعلن ناصر اخلليفى مدير 
القناة عـــن أن مباريات مونديال قطر 
ستكون متاحة أمام جميع املشاهدين 
العرب، ألنه مت االتفاق مع «فيفا» على 
أن يكون هـــذا املونديال مفتوحا أمام 
اجلميع في الدول العربية، خاصة أنه 
يقام في دولة عربية ألول مرة في تاريخ 

كأس العالم.
  وقـــال اخلليفـــى، خـــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد لإلعالن عن شراء 
حقوق نقـــل مباريات مونديالي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢ـ  يعنـــى أن كأس العالم بعد ١١ 
عاما في قطر، لن يكون مشـــفرا، وأن 
اجلماهير العربية ستتخلص خالل هذا 
املونديال من عناء البحث عن وسيلة 
لفك شفرة اجلزيرة الرياضية ملشاهدة 

املباريات بطريقة مجانية بعيدا عن أزمة 
االشتراكات والكروت وخالفه.

  مونديال اليد في ٢٠١٥

  حظيت قطر بشـــرف تنظيم كأس 
العالـــم لكرة اليد للرجـــال عام ٢٠١٥ 
أمس في الســـويد بحســـب ما أعلن 
رئيس االحتاد الدولي املصري حسن 

مصطفى.
   وتفوقت قطر على ثالث دول أخرى 

هي فرنسا والنرويج وپولندا.
  وباتت قطر أول دولة خليجية وشرق 
أوسطية تنظم هذه البطولة، وثالث دولة 
عربية بعـــد مصر عام ١٩٩٩، وتونس 
عام ٢٠٠٥، وثاني دولة آســـيوية بعد 

اليابان عام ١٩٩٧.
  ويأتي اختيار قطر لتنظيم هذا احلدث 
العاملي بعد فوزها بشـــرف احتضان 
نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢ الشهر 

املاضي أيضا.
  واعتبر رئيس البعثة القطرية الى 
السويد الشيخ سعود بن عبدالرحمن 
آل ثاني انها «ســـنة خير» على قطر 
بقوله «لقد حتقق هذا االجناز بفضل 

الدعم املقدم من أمير البالد وولي العهد 
الذي كان خلف هذا امللف وفريق العمل 

الذي قام بجهد كبير».
  وتابع «إنها ســـنة خير على قطر 
التي كانت حصلـــت على حق تنظيم 
كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ الشهر 
املاضي، واآلن حتصل على بطولة العالم 
لكـــرة اليد التي تخرج من أوروبا الى 
الشـــرق األوســـط مجددا، فإن وجود 
قطر على الساحة العاملية في السنوات 

املاضية بدأ يثمر».
  وأضاف أمني عام اللجنة االوملبية 
القطرية «بالتأكيد كنا على أعصابنا ألننا 
نتنافس مع دول عريقة في كرة اليد، 
فرنسا بثقلها والنرويج وپولندا، كلها 

لها خبرة كبيرة في كرة اليد».
  وأوضح «اعتقد أن االعداد بدأ منذ 
سنة عندما وضع ولي العهد هذه اخلطة 
العالم لالندية»،  باســـتضافة بطولة 
مؤكدا «الصالة بدأ تنفيذها وستكون 
جاهـــزة بعد عامني، فنحن نعمل وفق 
نظرة استراتيجية ونقوم بالتخطيط 
البطوالت وسعادتنا  الستضافة هذه 

كبيرة جدا».

  رئيس االحتـــاد القطري لكرة اليد 
احمد الشـــعبي قال بدوره «املنافسة 
كانت قوية وشرســـة، ولكننا حققنا 
املطلوب وفزنا على دول كبيرة»، مضيفا 
«نحن في احتاد كرة اليد كان لدينا هدف 
باستضافة كأس العالم، وخططنا لذلك 
عام ٢٠١١ لكن املناسبات السابقة أخرت 
هـــذا الطلب الى ٢٠١٥، فالعمل بدأ منذ 

مدة طويلة».
  أما رئيس االحتاد الدولي، املصري 
حسن مصطفى فأوضح «أنا رجل محايد، 
صحيح أنا رجل عربي ولكنني رئيس 
االحتاد الدولي وأكون محايدا، مبروك 
لقطر وأمتنى لهـــا تنظيم بطولة كما 
عودتنا في البطـــوالت املاضية، وأنا 
متأكد ان الدولـــة كلها وراء هذا امللف 
ومتأكد من ان القطريني ســـينظمون 

أفضل بطولة حتى اآلن».
  وتابع «املنافســـة قوية طبعا، لكن 
امللف القطري حاز ثقة أعضاء مجلس 
الذين صوتوا  الدولـــي  ادارة االحتاد 
لصاحله، فالقطريـــون قدموا عرضا 
مميزا وحصلوا عن جدارة على تنظيم 

االستضافة».  

 ظفرت بشرف تنظيم كأس العالم لليد عام ٢٠١٥

 ريڤالدو في ساو باولو لنهاية الموسم بارزاغلي يعود إلى يوڤنتوس

 بريمن يجدد ثقته بشاف وألوفس

 هوفنهايم يضم برافهيد

 بهرامي إلى فيورنتينا

 أديبايور: االنتقال إلى «ريال» تحّد جديد 
 تشلسي يعير كاكوتا إلى فوالم

 شتوتغارت يفسخ عقد كامورانيزي

 ڤان در سار: حان الوقت للتفرغ لعائلتي

 بوسكيتس مع برشلونة حتى ٢٠١٥

 اعلن فولفســــپورغ االملاني ان مدافعــــه االيطالي اندريا بارزاغلي 
عاد الى بالده للدفاع عن الوان يوڤنتوس. ولم يكشــــف فولفسپورغ 
عن مدة العقد او املبلغ الذي دفعه يوڤنتوس للحصول على خدمات 
بارزاغلي الــــذي انضم الى الفريق االملاني عام ٢٠٠٨ بعقد ميتد حتى 

الصيف املقبل، قادما من باليرمو مقابل ١٣ مليون يورو. 

  اعلن ساو باولو البرازيلي ان النجم الدولي السابق ريڤالدو 
سيدافع عن ألوانه حتى نهاية املوسم، مع خيار استمراره معه 
لعام اضافي. وكان من املفترض ان يلعب ريڤالدو مع موجي ميرمي 
الذي ينافس في دوري والية ساو باولو والذي يترأسه ايضا، 
بعد ان كان دون فريق منذ رحيله عن بونيوكور االوزبكستاني، 
لكن يبدو انه اختار مواصلة مشـــواره مع فريق من عيار ساو 

باولو رغم بلوغه الثامنة والثالثني من عمره.
  وعرف ريڤالدو الذي ســـاهم عام ٢٠٠٢ في تتويج البرازيل 
بلقبها اخلامس في كأس العالم، افضل ايامه الكروية مع برشلونة 
االسباني بني عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٢ حيث احرز جائزة الكرة الذهبية 
وافضل العب في العالم عام ١٩٩٩ بعد ان ساهم في قيادة النادي 
الكاتالوني الى لقب الدوري احمللي عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩ والكأس 

احمللية عام ١٩٩٨.
  وانتقل بعدها الالعب البرازيلـــي الى ميالن االيطالي الذي 
دافع عن الوانه عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وتوج معه بالكأس احمللية 
قبـــل ان يحل في اليونان للعب مـــع باناثينايكوس من ٢٠٠٤ 
حتـــى ٢٠٠٧ حني توج باللقب احمللـــي ثالث مرات، ثم الى ايك 

اثينا عام ٢٠٠٨.
  وامضـــى ريڤالدو الـــذي يرتدي القميص رقم ١٠ في ســـاو 
باولـــو، بعدها ثالثة مواســـم في الدوري االوزبكســـتاني مع 

بونيودكور.
 اكدت ادارة نادي ڤيردر برمين االملاني ان لديها ثقة كاملة باملدرب 
توماس شــــاف واملدير الرياضي كالوس الوفس رغم احتالل الفريق 
املركز الرابع عشر في الدوري احمللي.وصرح رئيس مجلس االشراف 
على ڤيردر برمين هوبرتوس هيس-غرونفالد الحدى الصحف احمللية 
بــــان «االدارة الرياضية ال تزال موضع ثقتنا الكاملة. نحن مقتنعون 

بانهم سيعيدون االمور الى نصابها».

 تعاقــــد هوفنهامي األملاني مع 
الهولندي الدولي ايدسون برافهيد 
مدافع بايرن ميونيخ دون الكشف 
عن القيمة املالية للعقد، الذي ميتد 
حتى صيف عام ٢٠١٤. وقال ماركو 
بيتسايولي املدير الفني لهوفنهامي 

«أضفنا قوة ضاربة جديدة ذات 
خبرة جيدة لفريقنا، والتي تتمثل 
في التعاقد مع برافهيد، إنه ظهير 
أيسر واعد ميكنه أن يكون إضافة 
للفريق فــــي الناحيتني الدفاعية 

والهجومية». 

 اعلن وســــت هام االجنليزي 
الدولي  انتقال العب وسطه  عن 
السويســــري فاليــــرون بهرامي 
الى فيورنتينا االيطالي، دون ان 
يكشف عن مدة العقد او قيمته.

واكتفى الفريق اللندني الذي يتذيل 
ترتيب الدوري احمللي ببيان جاء 
فيه: «يريد النادي ان يشكر بهرامي 
على مســــاهمته ونتمنى له كل 

النجاح في املستقبل».

التوغولي   اعترف املهاجم 
الدولــــي إميانويــــل أديبايور 
بأن انتقاله إلــــى ريال مدريد 
ميثل «بداية جديدة» ملسيرته 

الكروية.
  جاء ذلك خالل تقدمي الالعب 
امس في ريال مدريد بعد التعاقد 
معه من مانشســــتر ســــيتي 
اإلجنليزي على سبيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم احلالي.
  وقــال أديبايور (٢٦ عاما) 
«كان من املمكــــن انتقالي الى 
برشلونة عندما كنت العبا في 
صفــوف أرسنــال. ولكننــي 
الذي  الفريق  الى  انتقلت اآلن 

كنت أريده دائما».

  وأوضح «إنه حتد جديد في 
مسيرتي الكروية. ليس هناك 
أي ناد في العالم أفضل من ريال 
مدريد. سأبذل كل ما بوسعي 
لتكون بداية جديدة ملسيرتي. 
ريال مدريــــد مينحني فرصة 

حقيقية».
  واتفــــق ريــــال مدريد مع 
مانشستر سيتي على إمكانية 
شراء الالعب بشكل نهائي في 
نهاية املوسم احلالي مقابل ١٥ 
مليون يورو (٢٠ مليون دوالر) 
إذا قدم الالعب أداء مقنعا مع 

الفريق.
  وقال الالعــــب «في توغو، 

سيفتخر بي اجلميع اليوم». 

الدوري   اعار تشلسي بطل 
االجنليزي العب وسطه املهاجم 
الفرنسي الشاب غايل كاكوتا الى 
جاره فوالم حتى نهاية املوسم، 
حسب ما اعلن فريقا العاصمة 
لندن. ولم يســـتعن تشلسي 

بخدمات الفرنســـي البالغ من 
العمر ١٩ عاما كثيرا هذا املوسم 
ولم يدخل الى ارضية امللعب اال 
في خمس مباريات في الدوري 
هذا املوسم دون ان يسجل اي 

هدف.

 فسخ شتوتغارت الذي يقبع في املركز السابع عشر قبل االخير في 
الدوري االملاني، عقد اجلناح االمين االيطالي ماورو كامورانيزي الذي 
انضم الى صفوفه الصيف املاضي قادما من يوڤنتوس.وعلق كامورانيزي 
(٣٣ عاما) الذي لم يخض ســـوى ٧ مباريات في الدوري االملاني، على 

فسخ عقده قائال «انها كرة القدم، هناك دائما امور ال ميكن توقعها». 

 يعتزل حــــارس مرمى مان يونايتد متصــــدر الدوري االجنليزي 
الهولندي العمالق ادوين ڤان در سار اللعب نهائيا في نهاية املوسم 
احلالي بحســــب ما اعلنته وكالة ادارة اعماله على موقعها في شبكة 
االنترنت امس، وقال ڤان در سار: «حان الوقت االن لتخصيص الوقت 
الكافي لعائلتي»، وتعج خزائن احلارس الهولندي الذي خاض ١٢٨ مباراة 
مع منتخب بالده (رقم قياسي محلي) قبل ان يعتزل دوليا ثم يعود 
عن اعتزاله في تصفيات املونديال االخير ملباراتني فقط رافعا رصيده 
الى ١٣٠ مباراة، بااللقــــاب اذ توج مع اياكس بطال للدوري الهولندي 
اربع مرات والكأس الهولندية ثالث مرات ودوري ابطال اوروبا وكأس 

االحتاد االوروبي وكأس السوبر االوروبية وكأس القارية. 

 أعلن برشلونة األسباني امس عن توصله التفاق مع العبه سيرجيو 
بوسكيتس بشأن متديد التعاقد بينهما حتى عام ٢٠١٥، وقال ساندرو 

روسيل رئيس نادي برشلونة إنه «سعيد للغاية» بهذا االتفاق. 

 بنزيمة «المنقذ» وميسي «المبدع»
 ليڤربول سابعًا.. وقطبا ميالن في نصف النهائي.. وليڤركوزن يواجه هانوڤر

 حجز برشلونة منطقيا بطاقة 
الى نهائي كأس إســــبانيا  تأهله 
بســــحقه ضيفه أمليريا ٥ ـ ٠ في 
ذهاب الدور نصف النهائي، الذي 
شهد فوزا هاما لريال مدريد على 
أرض اشبيلية ١ ـ ٠. وتألق النجم 
اخلارق ليونيل ميسي مجددا، إذ 
الكاتالوني،  سجل هدفني للفريق 
وافتتح التســــجيل فــــي الدقيقة 
التاســــعة مســــتفيدا من هفوات 
حارس الضيوف املخضرم استيبان 
سواريز، ثم حقق ثنائيته بعد ٦ 
دقائق بتسديدة أرضية وذلك بعد 
أن ضاعف الدولي االسباني داڤيد 
ڤيا األرقام في الدقيقة العاشــــرة. 
وأضــــاف حامــــل لقــــب الدوري 
واملتصدر احلالي هدفني آخرين، 
عبر بيدرو رودريغيز (٣١) واملالي 
ســــيدو كيتا (٨٨). وأصبح ريال 
مدريد في وضع جيد حلسم تأهله 
الى نهائي املسابقة للمرة االولى 
منذ ٢٠٠٤ بعدما تغلب على مضيفه 
اشــــبيلية حامل اللقب ١ ـ ٠ على 
ملعب «رامون سانشيز بيزخوان». 
ويدين ريال مدريد بفوزه الثمني 
الى املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد، 
واضعا النادي امللكي على مشارف 
التأهــــل الى النهائي للمرة االولى 
منذ ٢٠٠٤ عندما تواجه في نصف 
النهائي حينها مع اشبيلية بالذات 
وفاز عليه ذهابا في «ســــانتياغو 
برنابيو» ٢ـ  ٠ ثم خسر ايابا ٠ـ  ١، 
فتأهل الى النهائي للمرة الـ ٣٦ في 
تاريخه واألخيرة منذ حينها لكنه 
فشل في رفع الكأس للمرة الـ ١٨ 
بعد ان خسر أمام ريال سرقسطة 
٢ـ  ٣ بعد التمديد. ويلتقي الفريقان 
إيابا األربعــــاء املقبل على ملعب 

سانتياغو برنابيو.

  إنجلترا

  ارتقــــى ليڤربول الــــى املركز 

الثانية  الدرجــــة  مــــن  كوتبوس 
املفاجأة وبلغا الدور نصف النهائي 
بتغلبهما على فريقي الدرجة االولى 
كايزرسلوترن ٢ـ  ٠ وهوفنهامي ١ـ  ٠ 
على التوالي. وفي مسابقة الدوري، 
تبــــرز مواجهة بايــــر ليڤركوزن 
الوصيف وهانوڤر الثالث في افتتاح 
املرحلة الـ ٢٠ من الدوري األملاني 
اليوم في الساعة الـ ١٠:٣٠ مساء 
بتوقيت الكويــــت على قناة دبي 
الرياضية. ويأمل باير ليڤركوزن 
(٣٦ نقطــــة) الذي يتخلف بفارق 
١١ نقطة عن بوروسيا دورمتوند، 
االبتعاد في الوصافة عندما يستقبل 
هانوڤر (٣٤ نقطة) على ملعبه «باي 
أرينا». واستعاد باير ليڤركوزن 
طريق االنتصــــارات بفوزه على 
ـ ٠   ١ بوروسيا مونشــــنغالدباخ 
في املرحلة السابقة بعد خسارته 
أمام بوروسيا دورمتوند، في حني 
سقط هانوڤر أمام مضيفه شالكه 
بالنتيجــــة عينهــــا. وأكد هانوڤر 
متديد عقد مدربه ميركو سلومكا 
حتى ٢٠١٣ بعد ان «حافظ على بقاء 
الفريق ضمن دوري األضواء ومن 
ثم تقدمي بداية موسم رائع حتى 
العام». ويطمح هانوڤر  اآلن هذا 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
للمرة االولى في تاريخه، علما انه 
شهد حادثة مؤسفة في ٢ نوفمبر 
٢٠٠٩ متثلــــت بانتحار حارســــه 

الدولي روبرت انكه.

  اسكتلندا

  حقق ســــلتيك املتصدر فوزه 
السادس على التوالي بعدما تغلب 
على ضيفه القوي هارتس ٤ـ  ٠، فيما 
استعاد غرميه ومالحقه رينجرز 
حامل اللقــــب توازنه بفوزه على 
مضيفه هيبرنيان ٢ـ  ٠، في املرحلة 
الـ ٢٤ من الدوري االســــكتلندي. 
اقل من  وميلك رينجرز مباراتني 

سلتيك. 

الناجح نحو االحتفاظ بلقب بطل 
كأس أملانيا ببلوغه دور الـ ٤ إثر 
فوزه الكبير على مضيفه أخن من 
الدرجــــة الثانيــــة ٤ـ  ٠ في الدور 
ربع النهائي. ومنح ماريو غوميز 
التقدم لبايرن ميونيخ في الدقيقة 
٢٦ اثر متريرة من البرازيلي لويز 
غوستافو املنضم الى صفوفه مطلع 
العــــام احلالي من هوفنهامي، لكن 
الفريق الباڤاري لم يتنفس الصعداء 
ســــوى في الدقائق الـ ١٥ األخير 
حيث عزز توماس مولر بهدف ثان 
في الدقيقة ٧٥ اثر تلقيه كرة من 
الهولندي اريني روبن بعد ٣ دقائق 
امللعب  من دخول االخير ارضية 
مكان التركي حميد التينتوب، ثم 
اضاف مولر نفسه الهدف الثالث 
فــــي الدقيقة ٨٠، قبــــل ان يختم 
روبن املهرجان في الدقيقة ٨٨ اثر 
متريرة من باستيان شفاينشتايغر. 
وفجر فريقا دويسبورغ واينرجي 

السابع بفوزه الصعب على ضيفه 
فوالم ١ـ  ٠ على ملعب «انفيلد رود» 
في مباراة مؤجلة من املرحلة الـ 

١٨ في الدوري االجنليزي.
  كما هو الفوز التاسع للنادي 
الشمالي العريق الذي رفع رصيده 
الى ٣٢ نقطة مقابل ٢٦ نقطة لفوالم 

الـ ١٥.

  كأس إيطاليا

  بلغ انتر ميــــالن حامل اللقب 
وجاره ميالن الدور نصف النهائي 
ملسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم 
بفوز األول على مضيفه نابولي 
بركالت الترجيح ٥ـ  ٤ بعد تعادلهما 
٠ـ  ٠ في الوقتني األصلي واإلضافي، 
والثاني على مضيفه سمبدوريا 

٢ ـ ١.

  ألمانيا

  تابع بايرن ميونيخ مشــــواره 

 برشلونة يحتّج على عقوبة ميسي
 قدم نادي برشلونة األسباني التماسا إلى االحتاد االسباني 
لكرة القدم إللغاء العقوبة املفروضة على جنمه األرجنتيني 
ليونيل ميسي، بسبب احتفاله بالهدف الذي سجله للفريق 
في املباراة التي فاز فيها برشلونة على ريسينغ سانتاندر 
٣ ـ ٠. وعاقبت جلنة املسابقات في االحتاد األسباني النجم 
األرجنتينــــي بغرامة مالية تبلغ ألفي يورو (٢٧٤٠ دوالرا) 
بخالف االنذار «البطاقة الصفــــراء» التي حصل عليها في 
املباراة بعد تسجيل الهدف، عندما احتفل به ورفع الفانيلة 
ليكشــــف عن قميص حتته كتب عليــــه عبارة «عيد ميالد 
سعيد يا أمي» مما دفع احلكم النذاره قبل أن تعاقبه اللجنة 
بالغرامة املالية طبقا لالئحة االحتاد األسباني بشأن احتفال 

الالعبني بعد تسجيل األهداف.
  وقدم برشلونة التماسا برفع العقوبة عن الالعب وإلغاء 
اإلنــــذار الذي حصل عليه، وأوضح النــــادي أن ما بدر من 
الالعب كان بدافع التأكيد على القيم االجتماعية مثل «احلب 

والوئام العائلي». 


