
 
تعييادل منتخييب ال�شبيياب بكييرة القييدم، مييع نظييره 
ال�شييوري بنتيجة 3 اهييداف لكل منهمييا يف املباراة  
التجريبييية الثانييية التي اقيمت على ملعييب الفيحاء  

ا�شتعدادا ملونديال الهند وقادها احلكم �شامل عامر.
بداأ ال�شييوط االول ب�شيطرة مطلقيية للمنتخب العراقي 
وقيياد عدة هجمات منتظمة حتى جيياء الهدف االول 
يف الدقيقيية 14 ميين خييالل الالعييب حبيييب حممييد 
خلييف لي�شتميير ال�شييوط االول ب�شغييط عراقييي علييى 
املرمييى ال�شييوري وبنتهييي بتقدمه بهييدف دون رد . 
يف ال�شييوط الثيياين نزل املنتخييب ال�شييوري مهاجما 
لتعزيييز هييدف التعييادل وبهجميية مرتدة جيياء هدف 
التعييادل عيين طريق الالعييب حممد حييالق  اثر خطاأ 
ميين حار�ييس املرمى علي عبادي . وحيياول املنتخب 
العراقي الو�شول اىل مرمى ال�شوري نبيل كورو بعدة 
هجمييات تنتهي خييارج املرمييى ولتتحييول املباراة 
يف منت�شييف ال�شوط الثاين اىل �شحييوة �شورية ب�شن 
عييدة هجمات على مرمييى ال�شباب العراقييي ومن اثر 

�رشبيية حييرة مبا�رشة جيياء الهدف الثيياين للمنتخب 
ال�شييوري عن طريييق الالعب امين عكيييل  يف الدقيقة 
70، وعقييب الهييدف الثيياين جيياء هييدف املنتخييب 
ال�شييوري الثالييث بالدقيقيية 80 ميين خييالل الالعييب 
حممييد حالق . وا�شتطيياع املنتخييب العراقي تقلي�س 
الفييارق وميين خييالل تغير تكتيييك اللعييب بتغيرات 
املدرب قحطان جثيير ويف الدقيقة 90 �شجل مدافع 
املنتخييب ال�شييوري عبد الهادي �شلحيية هدفا باخلطاأ 
يف مرمييى فريقييه ويف الدقيقيية االخرة ميين الوقت 
بييدل ال�شائع جيياء هدف التعييادل للمنتخب العراقي 
عيين طريق الالعب لتنتهي بالتعييادل بي3 اهدف لكل 
منهمييا . وقال مدرب منتخب �شبيياب العراق قحطان 
جثيير: ان " املبيياراة التجريبية الثانييية تعد اختبار 
لقابليييات الالعبيين ال�شباب وقدرتهييم على مناف�شة 
فييرق املجموعيية يف مونديييال الهنييد ، موؤكييدا علييى 
ان املبيياراة التجريبييية تعد ايجابييية ومهمة للكادر 
التدريبييي ميين اجييل اجتييياز االخطيياء  . ميين جهيية 
اخييرى و�شف م�شاعد مدرب �شبيياب ال�شوري علي اآن 
" املبيياراة كانت متكافئة للفريقن وكانت النتيجة 

مر�شييية امام ا�شود الرافدين الذي متنى لهم التوفيق 
يف مونديييال الهند". ويذكيير ان املبيياراة التجريبية 

االوىل بيين املنتخبيين انتهييت بالتعييادل ال�شلبييي 
علييى ملعييب الفيحيياء الريا�شييي و ي�شتعييد منتخييب 

�شبيياب العراق حتييت 17 �شنيية للم�شاركيية مبونديال 
الهنييد للنا�شئيين يف الثامن ميين �شهيير ت�رشين االول 
املقبييل ووقييع �شمن  جمموعة �شمييت كل من ت�شيلي 
واملك�شيييك وانكلييرا. وكان اعداد منتخييب النا�شئن، 
فقييراً للغاية نظراً للمباريييات التجريبية املتوا�شعة 
بالن�شبيية اىل جمموعيية العراق يف املونديييال.  وبهذا 
ال�شييدد، اأكد جثيير اأن "اإعداد املنتخييب لكاأ�س العامل 
تعيير كثييرا ومل يكيين مب�شتييوى الطمييوح". واأ�شاف 
"كنا منني النف�س مبباريات جتريبية مع املنتخبات 
املتاأهليية، ومع�شكييرات تدريبييية علييى م�شتييوى عال 
ويف مناخ م�شابييه الأجواء الهند، لكن لالأ�شف مل نحظ 
بهييذا االإعييداد، ب�شبييب ال�شائقة املالية التييي مير بها 
االحتيياد". وو�شعت قرعة كاأ�س العييامل �شباب العراق 
يف املجموعة ال�شاد�شة اىل جانب منتخبات املك�شيك، 
ت�شيلييي، اإنكلرا، اإذ تعييد املجموعة احلديدية واالأقوى 
يف البطولة. ورجح النجم الييدويل ال�شابق �شعد قي�س، 
تاألييق منتخييب ال�شبيياب يف املونديييال والو�شول اىل 
االأدوار النهائييية، بالرغييم ميين �شييوء االعييداد. وقال 
قي�ييس لي)اجلورنييال( اإن "منتخبييات الفئييات العمرية 

دائمييًا ما حتقق نتائج اإيجابييية يف املحافل الدولية، 
الأنهييم يلعبون بعزمييية واإ�رشار ويع�شقييون القمي�س 
الييذي يرتدونييه".  واأ�شاف اأن "�شوء االعييداد لن يوؤثر 
علييى م�شتييوى املنتخييب العراقييي، الأنه ميتلييك كادر 
تدريبييي متميز يتمثييل باملدرب قحطييان جثر، فهو 
يقييراأ املباريييات جيييداً والدليييل على كالمييي تتويج 
العييراق ببطولة كاأ�س اآ�شيا العييام املا�شي". وي�شارك 
يف النهائيييات 24 منتخبييًا، حيث تتمثل قييارة اآ�شيا 
بخم�شيية منتخبييات اإىل جانب الهنييد امل�شيفة، وهي 
كل ميين: العراق واليابان وجمهورية اإيران االإ�شالمية 
وكوريا ال�شمالية.  وبدوره، قال النجم الدويل ال�شابق 
نعيييم �شييدام لي)اجلورنييال( اإن "املع�شكيير التدريبييي 
ملنتخب ال�شباب ال يلبي طموح مدرب الفريق قحطان 
جثيير والقائمن على املنتخب". واأ�شاف ان "العراق 
�شيلعييب يف جمموعة حديدييية ت�شم 3 مدار�س كروية 
خمتلفيية، لذلك كان يتوجييب على االحتيياد اللعب مع 
منتخبات يكييون م�شتواها قريب من فرق جمموعته، 
كييي يحتك معهم وت�شبح لديه فكييرة كافية عن هذه 

املنتخبات".

تفصله خطوة عن اللقب

100 ألف دوالر مكافأة صعود "الصقور" إلى نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

 توج العييب منتخبنا الوطني للكيك بوك�شنييغ، لطيف ريكان، بالو�شام 
الذهبييي، بعييد ان متكن من الفوز علييى نظره االيراين كييرمي حو�شيني 
بنتيجيية 1-2 �شمن مناف�شات 75كغم، لي�شبييح ر�شيدنا 13 و�شاما 
بواقييع اربعيية او�شمة ذهبييية، وثالثة ف�شية و�شتيية برونزية، يف ختام 
مناف�شييات دورة االلعيياب اال�شيوييية لل�شيياالت يف ع�شييق ابيياد. البطل 
ريييكان لطيييف، اعييرب عن �شعادتييه بتحقيييق الو�شام الذهبييي يف هذا 
املحفييل اال�شيييوي ملا فيه من العبيين على م�شتويييات عاملية، مقدما 
هييذا الو�شييام اىل ال�شعييب العراقييي وقواتنييا البطليية وح�شدنييا املقد�س 
وللجماهيير الريا�شييية.ويف مناف�شييات امل�شارعيية احلييرة مل تن�شف 
القرعيية م�شارعنا الوحيد يف وزن 125كغم احمد �شالح عرب مواجهة 
عنيفيية مبكييرة مع خ�شمه االيييراين ليخرج م�شارعنا ميين الدور االول 
)دور ال�شتيية ع�رش( بالكتف.ويف مناف�شييات امل�شارعة الرومانية ويف 
وزن 59كغم خ�رش م�شارعنا كييرار عبا�س امام خ�شمه الكازاخ�شتاين 
بفارق النقاط لكنه تاهل اىل خو�س نزال املركزين اخلام�س وال�شاد�س 
بيييد انه خ�رش مرة اخرى وبالنقاط اي�شا امييام مناف�شه القرغيز�شتاين 

ليودع املناف�شة.

 اأجييرى االحتيياد االآ�شيوي لكييرة القدم تعدييياًل جوهريييًا على نظام 
م�شاركيية املجن�شيين يف دوري االأبطييال، واأعلن حظيير م�شاركة اأي 
العييب يتم جتني�شييه للعب كالعب اآ�شيييوي يف البطولة اإال بعد م�شي 
خم�شيية اأعوام كامليية من اإجييراءات التجني�ييس. وكان النظام ي�شمح 
مب�شاركيية الالعبيين بعييد عييام واحد ميين التجني�ييس فيمييا �شتطبق 
التعديييالت اجلديدة التييي بثها موقع االحتاد االآ�شيييوي اعتباراً من 

الن�شخة املقبلة 2018.
ويهدف االحتاد االآ�شيوي اإىل اإيقاف التجني�س الع�شوائي الذي �رشب 
القارة وكذلك حاالت التزوير، اإذ تت�شاهل بع�س الدول مبنح جوازات 
�شفيير دون جتني�س حقيقييي لالعبن. واأبقى االحتيياد االآ�شيوي على 
تق�شيييم القارة اإىل جمموعتي ال�رشق والغرب حتى املباراة النهائية 
وهو االإجييراء الذي يعمل به منذ ن�شخة 2014. كما ت�شمنت املادة 
ال�شابعة واخلم�شون من الالئحة اإي�شاحًا حلاالت ا�شتمرار االإنذارات 
ملراحييل دوري اأبطال اآ�شيييا، اإذ �شيتم اإلغاء البطاقييات التي يح�شل 
عليهييا الالعبون قبييل الدور النهائي عييدا العقوبات مثييل احل�شول 
علييى البطاقات احلمراء. ويف �شييياق مت�شل، قررت جلنة االن�شباط 
واالأخييالق يف االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم تغييرمي اأندري فيال�س-

بوا�س مدرب �شنغهاي ا�س اآي بي جي ال�شيني،

 اأبرمييت وزارة ال�شبيياب والريا�شيية ، اتفاقية م�شركة 
مع البنك الدويل لدعم امل�شاريع ال�شبابية يف املناطق 
املحررة من االرهاب بح�شييور ودعم ال�شفر الياباين 

يف العراق.
وقييال وزييير ال�شبيياب والريا�شيية ال�شيد عبييد احل�شن 
عبطييان خييالل توقيييع االتفاقييية مييع ممثلييية البنك 
الدولييية  املنظمييات  دعييم  ان  العييراق،  يف  الييدويل 
للم�شاريييع ال�شبابييية �شيكون له االثيير الكبر يف بناء 
جيييل �شبابي قييادر على تطوير البلييد، مبينا ان وزارة 
ال�شبيياب والريا�شة �شتعزز ثقيية املوؤ�ش�شات احلكومية 

الدولييية يف تنفيييذ جميييع فقييرات  عنييد املنظمييات 
االتفاقية امل�شركة من خالل منح ال�رشيحة ال�شبابية 
فر�شييا للعمل واإعداد م�شاريع �شغرة ت�شاهم يف بناء 

املناطق املحررة.
واو�شييح ان االتفاقييية �شتفتييح ابوابا جديييدة للعراق 
كان يف  �شييواء  والريا�شيية  ال�شبيياب  قطاعييي  لدعييم 

املناطق املحررة او غرها .
من جانبها بينت ممثليية البنك الدويل يف العراق يارا 
�شامل االتفاقية جاءت وفق ا�شراتيجية كبرة خططت 
لها وزارة ال�شباب والريا�شة، موؤكدة ان هذه املبادرة 
�شتدعييم امل�شاريع ال�شبابية مع �ييرشورة التاأكيد على 

منح املراة فر�شة كبرة يف هذه امل�شاريع .

 �شتكييون العا�شمة امل�رشية القاهرة الوجهة املف�شلة 
للفريييق االأول لكرة القدم يف نادي اأمانة بغداد الإقامة 
مع�شكييره التدريبي الييذي �شيقام اعتبيياراً من يوم 20 
ت�رشييين االأول املقبييل يف اإطييار حت�شراتييه للمو�شييم 
الكروي اجلديييد الذي �شينطلق يييوم اخلام�س ع�رش من 
ت�رشييين الثاين املقبييل. واأ�شهمت احلمليية املكّثفة التي 
قامييت بهييا اإدارة النييادي يف احل�شول علييى الرخ�شة 
الكامليية ميين قبل جلنيية الراخي�ييس يف احتيياد الكرة 
الييذي �شميين فيه فريقهييا الكروي اأن يكييون مع الفرق 
املتواجدة يف دوري الكرة املمتاز 2018-2017 اىل 
جانب جتديييد الثقة باملدرب اأحمد خلييف على رئا�شة 

املالك التدريبي للعييام الثالث على التوايل بعد قيادة 
اأمانة بغييداد اىل املركز الثاميين بر�شيد 36 يف ختام 
املو�شييم املا�شي. وبحكييم امليزانية التييي مت و�شعها 
ميين قبل اأمانة بغييداد لفريقها الكييروي فقد مت ت�رشيع 
املفاو�شييات مييع عدد ميين العبييي االأندييية البغدادية 
واملحافظاتييية الذين مت االتفاق معهم وتوقيع العقود 
الر�شمييية للدفاع عن األوان النييادي يف املو�شم املقبل 
نظراً لقناعة املالك التدريبي يف اال�شتفادة من اخلربة 
التي ميتلكوها بحكم م�شوارهم الطويل يف املنتخبات 
الوطنييية يقييف علييى راأ�شهم �شانييع األعيياب املنتخب 
الوطنييي ال�شابييق خلييدون اإبراهيييم القييادم ميين فريق 
نفييط الو�شط وهييداف فريق الطلبة يا�ييرش عبد املح�شن 

وحار�س مرمى زاخو دولفان حممد .

ريكان يحصد الذهب بالكيك 
بوكسنغ

االتحاد اآلسيوي يتصدى 
للتجنيس العشوائي

مصر تحضر أمانة بغداد للموسم المقبل

الشباب توقع اتفاقية مع البنك الدولي لدعم المشاريع في المناطق المحررة

الدقيقة  يف  جيييزاء  �ييرشبيية  على  الييوحييدة  وح�شل   
التا�شعة، نفذها حممد غبا�س ولكن احلار�س العراقي 
القوة  وخطف  لها.  الت�شدي  يف  جنييح  طالب  فهد 
من  االأخيير  الرمق  يف  الثمن  الفوز  هييدف  اجلوية 
عر�شية  متريرة  طارق  همام  اأر�شل  بعدما  املباراة، 
وحولها  را�شي  اأجمد  لها  ارتقى  االأمين  اجلناح  من 
براأ�شه على مين احلار�س طه مو�شى. وكانت مباراة 
 2-1 الوحدة  بفوز  انتهت  الفريقن  بن  الذهاب 
اجلوية  القوة  فتاأهل  �شيدا،  يف  البلدي  امللعب  على 
امل�شجلة  االأهييداف  بفارق  تفوق  بعدما  النهائي  اإىل 
2-2 يف جمموع  خارج ملعبه بعد تعادل الفريقن 

املباراتن. وتاأهل القوة اجلوية حامل اللقب خلو�س 
املناطق بن  الفائز من نهائي  اأمام  البطولة  نهائي 
وكان  الطاجيكي.  واال�شتقالل  الهندي  بينغالورو 
القوة اجلوية ت�شدر يف الدور االأول ترتيب املجموعة 
مقابل  مباريات،  �شت  من  نقطة   12 بر�شيد  الثانية 
البحريني ونقطة واحدة  للحد  للوحدة و9  11 نقطة 

لل�شفاء اللبناين.
الوحدة  تغلب  اآ�شيا  غرب  منطقة  نهائي  قبل  يف  ثم 
جمموع  يف   4-2 بييواقييع  االأردين  الييوحييدات  على 
القوة  جتيياوز  حن  يف  واالإيييياب،  الذهاب  مباراتي 
جمموع  يف   2-1 بواقع  اليييزوراء  مواطنه  اجلوية 
املباراتن. وخالل مواجهة الفريقن يف الدور االأول، 
0-0 يف �شيدا، ثم  االأوىل بالتعادل  انتهت املباراة 

ور�شد  الدوحة.  يف   1-1 بنتيجة  الفريقن  تعادل 
االحتاد اال�شيوي مبلغًا ماليًا قدره 100 األف دوالر 
املنطقة  بنهائي  املتوج  "ال�شقور"  لفريق  اأمركي، 
دوالر  مليون  مبلغ  ر�شدت  فيما  للبطولة،  الغربية 
ل�شاحب  دوالر  األف  و500  احلالية،  الن�شخة  لبطل 
اجلوية  القوة  ان  اىل  االإ�ييشييارة  جتدر  الثاين.  املركز 
ينتظر املتاأهل من مواجهة بانغلور الهندي وا�شتقالل 
طا�شقند الطاجيكي لتحديد بطل �رشق القارة. وتقام 
مباراة االإياب بن الفريقن يوم 18 ت�رشين االأول/ 
بانغالور.  يف  كانترافا  �ييرشي  �شتاد  على  اأكتوبر 
و�شتقام املباراة النهائية يف الرابع من �شهر ت�رشين 
الثاين على ملعب اأحد الفريقن الطاجيكي او الهندي. 
اأنَّ  اجلوية،  القوة  مدرب  ال�شيد  ح�شام  ييد  اأكَّ وبييدوره، 

االآ�شيوي  االحتاد  كاأ�س  لقب  احلفاظ على  هدفه، هو 
لكرة القدم، بعد التاأهل للمباراة النهائية.

املباراة:  عقب  �شحفية  ت�رشيحات  يف  ال�شيد  وقال 
م�شتوى  الوحدة  اأمام  الثاين،  بال�شوط  قدَّم  "الفريق 
وقت  يف  جاء  الذي  الفوز  لتحقيق  واجتهدنا  مميًزا، 

قاتل بعد مرور 4 دقائق من الوقت بدل ال�شائع".
واأو�شح "مل نكن يف م�شتوانا بال�شوط االأول، وهو اأمر 
وارد، حيث ال زلنا يف بداية االإعداد للمو�شم اجلديد، 
اأن  "علينا  د  و�شدَّ النهائي".  بلوغنا  هو  االأهييم  لكن 
العراقية،  الكرة  راأ�س  اأواًل  لرنفع  اللقب  على  نحافظ 

وفريق القوة اجلوية ب�شكل خا�س".
يف  حت�شًنا  �شت�شهد  املقبلة  "االأيام  اأنَّ  اإىل  واأ�شار 

م�شتوى الفريق".
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 وجهييت ادارة نييادي الغرافيية القطييري، الدعوة اىل 
الالعييب الييدويل ال�شابق يون�س حممييود للتواجد يف 
مقيير النييادي وح�شييور تدريباتييه، ومتابعيية امييور 
النييادي الييذي مثلييه ل�شنييوات طويليية واأحييرز معه 
االلقيياب والبطوالت عندما كان حمرفا يف الدوري 
القطري. وجاءت دعوة نادي الغرافة لالعب ال�شابق 
يون�س حممود مبنا�شبة وجوده بالدوحة اذ تعاقدت 
معييه قناة الكا�س القطرية للعمل معها ب�شفة حملل 
علييى مباريات الييدوري القطري وكافيية املباريات 
التييي ح�شلييت القنيياة على حقييوق نقلهييا. وحر�س 
يون�ييس حممود على زيارة النييادي ومتابعة تدريب 
الفهييود ا�شتعييدادا للقاء القميية يوم اجلمعيية القادم 
امييام ال�شييد. وكان يف ا�شتقبالييه ال�شيييح جا�شييم بن 
ثامر اآل ثاين رئي�س النادي وال�شيخ على بن ثامر اآل 

ثيياين امل�رشف املايل واالداري وحر�س يون�س على 
احلديييث مييع الرئي�س لالطمئنييان علييى ا�شتعدادات 
الفريييق للييدوري ب�شييكل عييام وللقيياء القميية ب�شكل 
خا�ييس. ومثييل يون�س حممييود نييادي الغرافة ملدة 
خم�شة موا�شم بدا ميين مو�شم 2006 وحتى 2011 
اأحرز فيها القاب كثرة حيث ح�شل مع الفريق على 
لقييب الدوري القطييري وبطولة كا�ييس االمر وكا�س 
ويل العهد كمييا ح�شل معه على لقب هداف الدوري 
القطييري ملوا�شييم عديييدة. ويبييدو ان يون�س حممود 
قد يقييرر اال�شتقرار يف قطر يف ظييل التطورات التي 
متنعييه من التواجييد يف ادارة نييادي الطلبة ال�شيما 
بعد قرار وزير التعليييم العايل بدعم االدارة احلالية 
حيث طلييب منه م�شاندة رئي�س النييادي عالء كاظم 
الييذي ح�شل على دعم ميين الوزارة ميين اجل اعادة 
الطلبيية اىل �شابق عهده وحتقيييق النجاحات خالل 

الفرة املقبلة.

 اأعليين نادي النفييط لكرة القدم، جتديييد عقد مهاجمه 
مازن فيا�س للدفاع عن األوان الفريق املو�شم املقبل.
وذكر بيان ن�رشه املوقع الر�شمي للنادي اإن "الالعب 
مييازن فيا�س يغلق باب ال�شائعات ويجدد عقد الوالء 

مع فريقه النفط".
جتييدر االإ�شييارة اىل ان فيا�س ا�شتحوذ علييى اهتمام 
العديييد ميين االأندييية اجلماهرية، اال ان نييادي النفط 
ا�شتطيياع اقنيياع الالعب للبقيياء قي �شفوفييه املو�شم 

املقبل.
ميين جانبييه، دعييا مدرب نييادي النفييط ح�شيين احمد، 
االأندية العراقية اىل االعتميياد على الالعبن ال�شباب 

واعطائهم الفر�شة كاملة مع فرقهم.
وقييال احمييد يف ت�رشيييح خا�ييس لي)اجلورنييال( اإنه 
"يتوجييب على االأندييية ان ال ت�رشق جهود املدربن، 
بل يجب ان ي�شنعوا الالعبن كي تكون لديهم قاعدة 

وا�شعة من الالعبن ال�شباب، فال ميكن االعتماد فقط 
على العبي الفرق التي ت�شنع االعبن ال�شباب".

اأو�شح اأن "نادي النفط اعطى الفر�شة كاملة لالعبن 
ال�شباب، وعلييى �شبيل املثال املهاجييم مازن فيا�س 
واملدافييع رعييد فرن جاء الييذي جاء من غيياز ال�شمال، 
اعطيتييه الفر�شيية كاملة بوجود العبيين جيدين مثل 
اأ�رشف عبد الكرمي وحممد معيين، و�شاهدناه تاألق مع 

املنتخب االأوملبي خا�شة يف مباراة ال�شعودية".
واأ�شيياف "الالعب حممد داود، مل يكيين يعتقد اأحد ان 
ي�شييارك حممد داود يف مباريييات دوري النخبة، الأنه 
العييب �شغيير، ولكن وظفنيياه يف مركييز يختلف عما 
كان ي�شغلييه يف منتخييب النا�شئن، حيييث كان ي�شغل 
مركييز راأ�ييس احلربيية يف منتخب النا�شئيين واالن مع 
النفييط يلعييب يف مركييز اجلنيياح الهجومييي وبالفعل 
تنا�شييب مييع امكانياتييه وا�شتطاع ت�شجيييل و�شناعة 
العديد ميين االأهداف واأ�شبح العييب اأ�شا�شي يف فريق 

النفط".

منتخب الشباب يتعادل إيجابيًا مع شقيقه السوري في البصرة
تحضيرًا لمونديال الهند

الغرافة القطري يستدعي يونس محمود فياض ينهي الجدل ويجدد للنفط
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 تاأهل نادي القوة اجلوية، 
اىل نهائي كاأ�س االحتاد 

اال�سيوي بتغلبه على 
الوحدة ال�سوري بهدف 

نظيف يف اإياب نهائي 
املنطقة الغربية من 

البطولة. و�سيطر التعادل 
ال�سلبي على نتيجة املباراة 

حتى الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل ال�سائع لل�سوط 
الثاين، عندما خطف القوة 
اجلوية هدف الفوز الثمني 

عن طريق اأجمد را�سي.


