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أبدى امتعاضه من طريقة »الهيئة« في حل األندية العشرة

أكد رئيس اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة شؤون 
النادي العربي الشيخ سلمان احلمود أن الوضع 
الرياض���ي القائم حاليا اقل م���ا يقال عنه انه 
مزر ويدعو الى اخلجل كونه يصيب الرياضة 
الكويتي���ة بالضعف والوهن ويجعلها مبعزل 
عن احملافل الدولية التي طاملا شهدت اجنازات 
رياضيي ورياضيات الكويت في مختلف األنشطة 
الرياضية واأللعاب حتى أصبحت متلك الدور 

الريادي في دول املنطقة سابقا.
وأبدى احلمود امتعاضه من الطريقة التي 
س���لكتها الهيئة العامة للشباب والرياضة في 
حل األندية العشرة التي تشكل غالبية اجلمعية 
العمومية في احتاد كرة القدم حيث كان يجب 
عليها أن حتترم رغبات اجلمعيات العمومية 
لهذه األندية ألنها من أوصل مجالس إداراتها إلى 
مناصبهم عبر االنتخابات التي تعد جزءا من 
الدميوقراطية املتبعة في الكويت، مشيرا الى 
أن األندية العشرة عائدة ال محالة طال الزمان 
أو قص���ر إلى ما كانت عليه قب���ل 13 نوفمبر 
وهو اليوم الذي حلت فيه الهيئة تلك األندية 
دون وج���ه حق ألنه في النهاي���ة ال يصح إال 

الصحي��ح.
وواصل احلمود حديثه حول قضية األندية 
املنحلة من الهيئة بقوله إن كانت الهيئة غير 
قادرة عل���ى اتخاذ قرار عودة األندية فانه من 
األفضل لها أن تقدم استقالتها حفظا ملاء وجهها 
وعزتها وكرامتها التي تلوثت باحملس���وبيات 
والعمل ملصالح ش���خصية مبنية على أسس 

واستدل احلمود بحديثه على مطالبة نادي 
الشباب بعودة العبه في كرة اليد حامد مزعل 
والذي انتقل عقب تسلم إدارة الشباب املعينة 
إلى النادي العربي غير أن إدارة الشباب الشرعية 
برئاسة يعقوب رمضان حال عودتها عبر القضاء 
النزيه أرسلت كتابا إلى النادي العربي حتذر 
من ان ميثل املزعل العربي كون اإلدارة الشبابية 
غير موافقة على انتقاله وان هذا األمر حصل في 
ظل إدارة معينة مؤقتة ال متلك الصالحيات مما 
يعطي مدلوال واضحا على تخبط تلك اإلدارات 

وعدم شرعيتها أو شرعية قراراتها. 
ورف���ض احلمود التطرق إلى ش���خصيات 
رياضية بعينها غير انه قال بالرغم من عرباويتي 
املعروفة إال أن القادسية هو األفضل حتى أصبح 
مثاال يحتذى به إداريا أو فنيا وهذا كله يصب 
في مصلحة رئيسه السابق الشيخ طالل الفهد 
ال���ذي بدال من ان يجد التكرمي على ما قدم من 
اجنازات فانه يتعرض حاليا ألشد أنواع الظلم 
واإلجح���اف وما هذا إال نابع من جتيير بعض 
األمور ملصالح ش���خصية لم تعد خافية على 
اجلميع بحيث أصبح ش���غلهم الشاغل إزاحة 
نادي القادسية عن كأس التفوق الذي يحتكره 

منذ نشأته.
وأضاف احلمود أن ما يحصل على الساحة 
الرياضية ما هو إال جزء يس���عى فيه البعض 
للنيل من الشهيد فهد األحمد رحمه اهلل وأبنائه 
الذين ال يخفى دورهم على احد في تقدم وتطور 

الرياضة الكويتية.

وأهداف غير س���ليمة سواء في نواياها أو في 
كيفي���ة تطبيقها وبالتالي ف���ان عليها إحلاق 
األندية الثمانية املنحلة بالفحيحيل والشباب 
إحقاقا للحق ال أن تتنصل من مس���ؤولياتها 
وتبحث عن مسوغ غير قانوني للتمديد للجان 

املعينة أو قطع الطريق بأي أسلوب كان على 
عودة مجال����س إدارات األندية الشرعية إلى 
مهامه���ا واحملافظ���ة على أنديته���ا من العبث 
والتخبط اإلداري الواضح م��ن قب���ل اللج���ان 

املعين��ة.

الشيخ سلمان احلمود

سمير يبحث عن األسماء 
والكاظمي الستمالة الشهاب

عبداهلل العنزي 
احتدمت املنافسة في البيت العرباوي بني األشخاص املتوقع 
ترشحهم النتخابات العربي التكميلية والتي حدد لها ان تكون في 
10 مايو املقبل، فبعد ان اتضحت الصورة مؤخرا حول انحسار 
التنافس بني قائمة الش��يخ سلمان احلمود رئيس اللجنة املؤقتة 
احلالي��ة والتي حتظى بدعم وتزكية كبيري��ن من عدد كبير من 
اعضاء اجلمعية العمومية ورجاالت النادي مثل عبدالرحمن الدولة 
وجاسم السبتي وجاسم عاشور، هذا باالضافة الى اجليل الشاب 
من عضو مجلس االدارة السابق ياسر ابل وأسامة حسني وبدر 
الدريع ورائد الزعابي وفؤاد املزيدي ومهند املال، والقائمة االخرى 
املنافسة للحمود هي التي يس��عى نائب الرئيس السابق سمير 
س��عيد الى تشكيلها وحتظى بدعم ال محدود من مجلس االدارة 
الس��ابق وباالخص من جمال الكاظمي. وعلى الرغم من صعوبة 
التكهن باالس��ماء التي ستترشح في كلتا القائمتني، اال ان بعض 
املؤش��رات بدأت بالظهور من هذا الفريق أو ذاك، ففريق الدولة 
وعاش��ور وابل اتفقوا على ان يتم تزكية من 10 الى 15 شخصا 
وعرضهم على الشيخ س��لمان احلمود الختيار االفضل. ولعل 
التوافق س��يكون عبر محاصصة االسماء في القائمة بني الدولة 
وعاشور وأبل بحيث يقدم كل واحد منهم 3 مرشحني للقائمة.

وفي الطرف اآلخر مازال س��مير سعيد يحاول كسب بعض 
الش��خصيات البارزة معه في القائم��ة، ويتمنى من الكاظمي ان 
ميارس ضغطا على صديقه مؤيد الشهاب خلوض االنتخابات في 
قائمة س��مير لكون شقيقه االكبر ابراهيم الشهاب لن يكون في 
القائمة االخرى، اال ان متس��ك الشهاب في موقفه بعدم الترشح 

يقلل من فرص جناح الكاظمي في مسعاه.
واتضحت بعض االسماء لدى سمير وهم صبيح ابل وحسني 
معرفي وعب��د الرضا عباس ومحمد خلي��ل، ومن الصعوبة ان 
يقدم س��مير على خوض االنتخابات بقائمة تضم هذه االسماء 
فقط ما لم تطعم ببعض الش��خصيات ذات القبول في اجلمعية 

العمومية العرباوية.

»اإلدارية«: »إسقاط العربي« إلى 25 أبريل
مبارك الخالدي

أرجأت الدائرة االدارية في احملكمة الكلية 
امس، الدعوى املرفوع��ة من رئيس مجلس 
ادارة النادي العربي الس��ابق جمال الكاظمي 
بصفته وآخرين، ضد مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بصفته، وذلك الى جلسة 
25 ابريل املقبل، وذل��ك لتبادل االطالع بني 

اخلصوم.
وكان الكاظمي واخرين قد طعنا على قرار 
الهيئة باسقاط مجلس ادارة النادي العربي في 
20 فبراير املاضي، استنادا الى املادة 22 من 
النظام االساسي املوحد لالندية واالحتادات 
الرياضية. وكانت ذات الدائرة قد التفتت بجلسة 
سابقة عن الشق العاجل الوارد بصلب صحيفة 
الدعوى، وأمرت مبواصلة السير فيها كدعوى 
موضوعية، وحددت جلسة امس للنظر فيها 
حيث طلب دفاع احلكومة أجال لالطالع وتقدمي 

الدفاع.

مجموعات متوازنة 
في قرعة »كؤوس السلة«

»كوون وبس« اقتنص سيارة الشهيد في الصيد

جانب من أحد السباقات

يحيى حميدان
سحبت امس االول قرعة كؤوس احتاد السلة 
جلميع املراحل السنية وذلك في مقر االحتاد في 
مبنى اللجنة االوملبية مبنطقة حولي وبحضور 
نائب رئيس االحتاد خليل ابراهيم وامني السر 
ضاري برجس وامني الصندوق فايز دهيليس 
واعضاء االحتاد عواد الش����مري وخالد املسلم 

وهيثم بارون وممثلي االندية.
وجرى وضع الفرق حاملة اللقب في الكأس 
والدوري على رأس كل مجموعة في كل مرحلة 
سنية، في حني مت توزيع باقي الفرق عن طريق 

القرعة، وتلعب بنظام خروج املغلوب.
واسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة في 

جميع املراحل السنية لكؤوس السلة.
ومت توزيع الفرق في كأس الدرجة االولى في 

مجموعتني بناء على ترتيبها في الدوري، بحيث 
وضعت فرق الكويت والقادسية والساحل والنصر 
والصليبخات والش����باب في املجموعة االولى 
والتي وصفت بالنارية، وضمت املجموعة الثانية 
كاظمة واجلهراء والعربي واليرموك والتضامن 
والس����املية، وتلعب الفرق بنظام الدوري على 
ان يتأهل صاحبا املرك����ز االول والثاني للدور 
نصف النهائي الذي حتسم فيه املواجهات بنظام 

خروج املغلوب.
من جهته، أكد رئيس جلنة املسابقات عواد 
الشمري أن االحتاد قرر وضع الفرق مبجموعتني 
في بطولة كأس االحتاد وخوض املنافسة بنظام 
الدوري وذلك لزيادة عدد املباريات بالنس����بة 
لالندية لينعكس ايجابا على مستوى الفرق وذلك 

من خالل خوضها اكبر عدد من املباريات.

برعاية الشيخ مبارك العبداهلل الذي ناب عنه 
الش���يخ عبدالعزيز العبداهلل وبحضور جماهير 
غفيرة ملهرجان س���باق اخليل ف���ي نادي الصيد 
والفروس���ية ال� 21 في مقدمتهم الش���يخ ضاري 
الفهد والشيخ علي احلمود والشيخ صباح الفهد، 
توج اجلواد موزون السطبل البنوان بقيادة مايك 
بطال للكأس املقدمة من الش���يخ مبارك العبداهلل 
واملخصصة جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 1800 
متر بعد س���باق مثير برقم قياسي بلغ 1.51.02ق 
وبفارق طول عن ابوسلطان للنشاما بقيادة توفيق 
الذي احتل املركز الثاني بفارق طول عن شوباش 

للنصف بقيادة كليمنس.
وعلى جائزة السيارة املقدمة من أبناء الشهيد 
فهد األحمد واملخصصة جلياد الدرجة الثانية على 
مسافة 1600 متر جنح اجلواد البطل كوون وبس 
للنصف بقيادة كليمنس في اقتناص السيارة برقم 

قياسي بلغ 1.36.03ق وبفارق بعيد عن بقية اجلياد 
وحافظ على صدارة االسطبالت لهذا املوسم، وجاء 
اجلواد اسكندر حملمد البديوي بقيادة انتوني دو 
في املركز الثاني وراضي للنشاما بقيادة جو في 

املركز الثالث.
وفي بقية األشواط فاز هال طالل لألبرق بقيادة 
جيفري بالشوط األول املخصص للجياد سن 3 
سنوات على مس���افة 1400 متر بزمن 1.23.06ق، 
وفاز وليف البال لهش���ام جحيل بالشوط الثاني 
املخصص للدرجة األولى على مسافة 1400 متر 
بزمن 1.23.07ق، وفاز خليف للنشاما بقيادة مايك 
بالش���وط الثالث املخصص للدرجة الثالثة على 
مس���افة 1600 متر بزمن 1.38ق، وفاز اخو هيام 
للنش���اما بقيادة مايك بالشوط الرابع املخصص 
جلياد الدرجتني األولى والثانية على مسافة 1600 

متر بزمن 1.38.08ق.

الدوسري: الحكم ردّ على المشككين

مونديال األندية في 8 ديسمبر
أقرت اللجنة العليا املنظمة لبطولة كأس العالم لألندية التابعة 
لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في اجتماعها في زيوريخ برئاسة 
السويسري جوزيف بالتر موعد كأس العالم لالندية في ابوظبي من 8 
الى 18 ديسمبر املقبل. واوضحت اللجنة ان املباراة االولى ستقام بني 
بطل الدوري االماراتي وبطل منطقة الكونكاكاف. واوضح السعودي 
طالل آل الشيخ عضو اللجنة الى »استمرارية جوائز البطولة كأس 
البالغة 16.5 مليون دوالر، حيث سينال صاحب املركز األول 5 ماليني، 
مقابل 4 ماليني للثاني، و2.5 مليون للثالث، ومليونني للرابع، و1.5 

للخامس، ومليون للسادس ونصف مليون للسابع واالخير«.

أشاد أمني السر املساعد في نادي 
الساملية عثمان الدوسري بالقضاء 
الكويتي العادل الذي أصدر حكمه 
بعدم قانونية حل النادي على أثر 
القضية التي تق����دم بها عدد من 
أعضاء اجلمعية العمومية باعتبار 
مجلس اإلدارة مس����تقيال اعتبارا 
من مضي 3 ش����هور متتالية على 
آخر اجتماع له وهو الذي جاء ردا 
على جميع املشككني الذين حاولوا 
الطعن في قانونية اإلدارة والنيل 

من مجلس إدارة نادي الساملية.
وق����ال: ص����در حك����م محكمة 
االس����تئناف برئاس����ة املستشار 
محمد بن ناجي، حكما في الطعن 
باالس����تئناف رق����م 1183/2009، 
باليق����ني، ويؤكد  الش����ك  ليقطع 
للجميع أن إدارة نادي الس����املية 
برئاس����ة د.عب����داهلل الطريج����ي 
قانونية وس����تكمل مشوار عملها 
حتى انتخابات عام 2012 لتطبيق 
خطتها الطموحة من أجل احملافظة 

على كيان النادي والنهوض بجميع 
ألعابه من خالل توفير جميع سبل 
الدعم املادي����ة واملعنوية لضمان 
اس����تمرار حصد النقاط في كأس 
بالنادي  العام والع����ودة  التفوق 
إلى سابق عهده ليكون من ضمن 
األندية املؤث����رة على الصعيدين 

احمللي واخلارجي.

عثمان الدوسري

محمد فضل تألق وقاد األهلي إلى فوز ثمني

األهلي يقبل هدية اإلسماعيلي.. وقطار الزمالك يتوقف
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

افتتح االهلي املتصدر وحامل 
اللقب في املواسم اخلمسة االخيرة 
املرحلة احلادية والعش����رين من 
الدوري املصري لكرة القدم بفوز 
صعب على مضيفه بترول اسيوط 
صاحب املركز االخي����ر 2 � 1 كان 

بطله محمد فضل.
 وسجل فضل )41 و51( هدفي 
االهلي، والغاني نانا ايشون )44( 
هدف بترول اس����يوط، واستفاد 
األهلي بشكل كبير من نتيجة مباراة 
القمة التي جمعت بني االسماعيلي 
والزمالك 0 � 0، والتي أدت إلى فقدان 
الفريقني املركز الثاني حيث رفع كل 
منهما رصيده إلى 37 نقطة وتراجعا 
للمركز الثالث، وإن تفوق الزمالك 
بفارق األهداف، في حني اس����تعاد 
بتروجيت املركز الثاني برصيد 38 

نقطة بف���وزه على احملل��ة.
 وجاءت هذه النتائج السعيدة 
لالهلي قبل س����اعات من مغادرة 
الفريق الى زميبابوي خلوض اولى 
مبارياته في بطولة افريقيا لالندية 

االبطال امام فريق اجلانرز.
وعزز األهلي موقعه في صدارة 
جدول املسابقة برصيد 46 نقطة 
وتقدم خطوة جديدة على طريق 
الدفاع عن لقب����ه، وجتمد رصيد 
بترول أس����يوط عند 12 نقطة في 
قاع جدول البطولة ليقترب خطوة 
أخرى نحو الهبوط لدوري الدرجة 

الثانية.
وشهدت باقي مباريات املرحلة 
فوز بتروجيت على غزل احمللة 1 � 
0 واالحتاد السكندري على اجلونة 
2 � 0 وإنبي على احتاد الشرطة 1 � 
0، وكذلك تعادل املصري مع طالئع 
اجليش 2 � 2، وهزمية املنصورة 

سجال في كرة اليد اللبنانية
بيروت ـ ناجي شربل

انتهت مش���اركة منتخب لبنان في كرة اليد في نهائيات 
بطولة األمم اآلسيوية ال� 14 التي استضافها االحتاد اللبناني 
لكرة اليد الش���هر املاضي، بإلقاء تبعات اإلخفاق في س���ت 
مباريات من س���بع واخلروج من الدور االول، على خمسة 
العبني بينهم أربعة من الس���د بطل لبنان ووصيف بطولة 

االندية اآلسيوية.
وعلى طريقة انتقاد الذات، وإلقاء التبعات على آخرين، أقر 
رئيس االحتاد اللبناني لكرة اليد عبداهلل عاشور بتقصير، 
و»بضياع حلم انتظرناه 15 سنة الستضافة احلدث القاري، 
علنا ندخل منه نهائيات بطولة العالم«. اال ان عاشور حتدث 
عن تقصير في اداء الالعبني على رغم توفير كل شيء، وإنفاق 
450 ألف دوالر على التحضيرات التي تضمنت معس���كرين 
تدريبيني في قبرص وتونس، اضافة الى معس���كر داخلي، 

فضال عن االستعانة بأربعة العبني أجانب مجنسني.
وأشار الى ان البعض لم يلعب مبستواه احلقيقي، غامزا 
من قناة العبي نادي الس���د برئاسة منافسه متيم سليمان. 
ولم يوفر االخير بقوله: »س���معنا دعوات لتجنيس العبني، 
وطلبنا من البعض تسمية العبني، اال انهم أحجموا عن ذلك. 
وهن���ا عملنا مع وكالء عامليني ع���دة للحصول على خدمات 
افضل الالعبني املتاحني، وس���معنا الحق���ا ان الالعبني غير 
جيدي���ن، ثم فوجئنا برغبة نادي الس���د بالتعاقد مع اثنني 
منهم، لتعزيز تشكيلته املشاركة في نهائيات بطولة العالم 
لالندية في الدوحة، بدال من الصليبخات بطل آسيا، بسبب 

جتميد النشاط اخلارجي للكويت في كرة اليد«.
والحقا أوقف االحتاد خمسة العبني عن املشاركة سنتني 
مع املنتخب، هم احملترف مع الس���د القطري معارا من السد 
اللبناني خضر نحاس، وبالل عقيل وذو الفقار ضاهر وحسن 

صقر من السد، وحسني موسى من الصداقة.
وتناول سليمان اوضاع الالعبني »الذين حرموا تعويض 
اقساط جامعية دفعوها لتحصيل فصل دراسي، ولم يتمكنوا 
من ذلك بس���بب التحاقهم باملنتخ���ب. وقد حصل الالعبون 
جراء اللعب مع املنتخب على مبلغ لم يصل الى 300 دوالر 
اميركي في ثالثة اش���هر، فيما اس���تقدم االحتاد العبني من 
اخلارج بينهم اللبناني احملترف في أملانيا )العب الصداقة( 
محمد س���الم، واسكنه في فندق واس���تأجر له سيارة، ولم 
يلعب سوى ثالث دقائق في أي حال، ان عاقال ال يصدق ان 
اإلخفاق الكبير س���ببه ما يشاع عن تواطؤ العبني، ذلك ان 
االحت���اد جنس أربعة العبني أجان���ب بينهم واحد لم يلعب 
إلصابته بالرباط الصليبي، وتبني لنا انه مت جتنيس���ه ألن 

نادي الصداقة اشترى عقده من ناديه األوروبي«.

أمام ضيفه حرس احلدود 1 � 2.

سعادة البدري

وأبدى املدير الفني للنادي األهلي 
حسام البدري سعادته بالفوز الذي 
حتقق على بترول أس����يوط على 
ملعبه رغم كل الظروف الصعبة 
التي واجهت الفريق في هذا اللقاء 

الصعب.
الفوز حتقق  ان  البدري  وقال 
بفضل اجلهد املبذول من الالعبني 
وإصرارهم على حتقيق الفوز رغم 

حراراة اجلو الصعبة وصالبة ملعب 
املباراة والذي أثر كثيرا على أداء 
الفريق ف����كان تباين األداء طوال 
املب����اراة إال أنه أك����د أن الفوز هو 

األهم في هذه الفترة.
وأش����اد البدري بعودة محمد 
فضل للتهديف مؤكدا أنه سيكون 
له تأثير على مستوى الالعب معنا 
القادمة، وبسؤاله عن  الفترة  في 
تعادل االسماعيلي مع الزمالك قال 
البدري إنه ال يهتم بنتائج اآلخرين 
وهذا التعادل لن يؤثر على الفريق 

في شيء ألن الهدف هو الفوز في 
كل املباريات القادمة لذا فإن نتائج 
اآلخرين التعنينا في شيء على حد 
تعبيره. وردا على سعادة البدري 
بزيادة الفارق الى 9 نقاط، أبدى 
املدير الفني للزمالك حسام حسن 
رضاه عن أداء فريقه رغم االبتعاد 
عن قمة الدوري املمتاز بالتعادل 

مع االسماعيلي.
وقال حسام حسن في مؤمتر 
صحافي بعد املباراة إن فريقه قدم 
عرضا جيدا، ال يقل عن اجلوالت 

الثماني السابقة، والتي حقق فيها 
الزمالك االنتصار.

الزمالك  وأوضح »الفارق بني 
الثماني  املباري����ات  الذي فاز في 
السابقة هو أننا لم نسجل في شباك 
االسماعيلي، لكني راض عن فريقي، 

الالعبون كانوا رجاال«.
وفس����ر حسام حس����ن افتقار 
العبيه للقدرة على تسجيل األهداف 
في املباراة »بعض األسماء لم تكن 
في حالتها الطبيعية، لكني أؤكد 

أن هذا أمر طبيعي جدا«.

بيسيرو يحظى بثقة 
االتحاد السعودي

جدد رئيس االحتاد السعودي 
لكرة القدم االمير سلطان بن فهد 
الثقة مبدرب منتخب السعودية 
البرتغالي جوزيه بيس��يرو بعد 
سماع رأي فريق تطوير املنتخبات 
الس��عودية. وج��اء االعالن عن 
القرار بعد اجتماع لفريق تطوير 
املنتخبات برئاسة األمير نواف بن 

فيصل نائب رئيس االحتاد.
وكان االمير سلطان اعلن قبل 
اسبوع ان قرارا بشأن استمرار 
بيس��يرو مع املنتخب من عدمه 
سيتخذ بعد دارسة املوضوع من 
مختل��ف جوانبه من قبل فريق 
تطوي��ر املنتخب��ات املؤلف من 
الفرنس��ي جيرارد هوييه الذي 
أس��هم في إعادة تأهيل منتخب 
بالده عام 1998، واالجنليزي ريك 
بيري الذي ميلك س��جال حافال 
باإلجنازات والنجاحات، حيث كان 
مسؤوال عن إعادة تشكيل الدوري 
اإلجنلي��زي املمت��از، إلى جانب 

كوكبة من اخلبرات احمللية.
وأوضح االمير نواف »متت 
مناقشة كافة األمور التي توصل 
اليها فريق عمل التطوير باستفاضة 
كاملة، ونظرا لالستحقاقات املقبلة 
التي تستدعي اتخاذ قرار عاجل، 
مت تأكي��د الثقة مبدرب املنتخب 
القدم  لك��رة  الس��عودي األول 
)جوزيه( بيسيرو وفريق عمله 

اإلداري والفني«.
وأضاف نائب رئيس االحتاد 
»مت إق��رار ان يكون هناك مدير 
فن��ي بإدارة متكامل��ة، حيث مت 
رصد من ثالثة إلى أربعة أسماء 
على مستوى عاملي باإلدارة الفنية 
جاري التفاوض معها اآلن وسيعلن 
في القريب العاجل عن التعاقد مع 

احد تلك األسماء العاملية«.

)أنور الكندري(خليل إبراهيم يتوسط هيثم بارون وخالد املسلم وعواد الشمري

الحمود: الوضع الرياضي مزرٍ ويدعو للخجل


