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اإلستراتيجية الشبابية (١)
اســمح لــي عزيزي 
القــارئ أن أشــير إلى 
أن الباعث الذي دعاني 
إلــى كتابة هــذا املقال، 
هيئــة  اســتراتيجية 
الشباب ٢٠٢٢ - ٢٠٢٨ 
لإلســهام فــي تطويــر 
الرياضــة  احلركــة 
الكويتيــة وهــي خطة 
تطويــر الرياضة التي 
طرحهــا مؤخــرا وزير 
الدولة  اإلعالم ووزيــر 
الشــباب، هذا  لشؤون 

الكالم اجلميل واملنمق من الوزير جعلني 
أُحلِّق فــي اخليال متنقــال بني املالعب 
الستة التي اقترحها ومتخيال اجلماهير 
الغفيرة التي مألت مدرجات هذه املالعب 
املغطــاة واملكيفة والتــي تصلح للعب 

فيها طوال السنة.
ولكــن عندما عدت إلى الواقع رأيت 
أن أذكر بأن ناديي العربي والقادســية 
تصميمات إعادة بناء مالعبهما جاهزة 
للتنفيذ كما انه ال توجد ميزانية تغطي 
كلفة تصميــم امللعب اجلديد في نادي 
الكويــت، زد على هذا ان نصف مالعب 
األندية اللعب متوقف فيها بسبب صيانة 

أرضيتها وزراعة البذرة الشتوية.
وأحب أن أذكر أيضا بأن ستاد اجلامعة 
في الشويخ والذي كان في املاضي ملعب 
(ثانوية الشــويخ الرئيســي واملالعب 
اخللفية له) لم يقربه أحد وميكن إعادة 
صيانته واستخدامه، كما كان يوجد في 
املاضي حمام ســباحة أوملبي مت طمره 
بالتراب ومخلفات البنيان ومسح حمام 
السباحة هذا عن وجه األرض. كل هذا 
حصل وعندنا هيئات رياضية أكثر من 
أي دولة أخرى في العالم فعندنا ما يلي:
هيئة عامــة للرياضة، وهيئة عامة 
للشباب، ووزارة دولة لرعاية الشباب،.. 
ثالث هيئــات رياضية ونحــن الدولة 
الوحيدة في العالم كله التي لديها مثل 
هــذه الهيئات الرياضيــة ومع هذا فإن 
رياضتنا تتدهور يوما بعد يوم وتسير 
من ســيئ إلى أســوأ وال يعلــم بحالها 

إال اهللا.
ال أعرف الوزير شخصيا ولم أقابله 
ولم أره إال في التلفزيون أو في وسائل 
التواصــل االجتماعي إال انني أثق بأنه 
وزير شاب طموح يريد الرقي والتقدم 
ليــس للرياضــة والشــباب فحســب 
بــل للكويــت كلها مثله مثل أي شــاب 
كويتي وطني غيور على وطنه، وبكل 
تأكيد فإنني ال أشك مطلقا في إخالصه 
ورغبتــه األكيدة في تطويــر الرياضة 
بعد االنتكاســات التي أصابت احلركة 
الرياضيــة فــي الســنوات املاضية من 
اإليقاف الدولي إلى توقف الرياضة بسبب 
جائحة كورونا والتــي يعرفها الوزير 
أكثر منا بال أدنى شك، وأنا أشبه وضع 
الوزير اليوم بتشبيه بحري كويتي قدمي 
عشته وعرفته «وهو كأنه راكب ماشوة 
في البحر يجدف فيها يريد أن يوصلها 
إلــى البر ومعه بعض البحارة في هذه 
املاشوة (يهلسون له) أي يجدفون بعكس 
جتديف الوزير». واملاشــوة التي قد ال 
يعرفها بعض شباب اليوم.. هي الزورق 
أو القارب الصغير الذي يستخدمه عادة 
النوخذة في تنقالته بني البوم والبر أو 
بني سفينة وأخرى ويكون في املاشوة 
عادة مجدافان أو أربعة مجاديف جترها 

بحارة البوم.
ومــن خــالل التجربة املريــرة التي 
خاضها الشــباب الرياضــي منذ فترة 
طويلة جدا في محاولة تطوير الرياضة 
فإنني أقولها وحسبما عرفت ان جميع 
محاوالت التطوير الرياضي قد حتطمت 
أمام أبواب كبار املسؤولني، حيث واجه 

كل مــن حــاول تطوير 
احلركــة الرياضية في 
الكويت جملة صغيرة 
أغلــب كبــار  يرددهــا 
املســؤولني «بكم قيمة 
املشــروع» ثم تســمع 
كلمة من املسؤول الكبير 
وهو يقول: «اهللا كل هذا 
املبلغ علشان طمباخية 
يلعبونهــا الصبيــان» 
والتــزال هــذه اجلملة  
معششة في فكر أغلب 
املســؤولني ويرددونها 

إلى يومنا هذا.
وليســمح لنا الوزير بان نقول له: 
أوال زهب كيسة الفلوس أو زهب البوك 
بعدين تكلم عن االستراتيجية (٢٢-٢٨) 
ودون كيســة فلــوس أو بوك أو يكون 
البوك اللي بيعطونك إياه صغير لتنفيذ 
هذه االســتراتيجية يصير كالم تيش 

بريش ما تقبض منه شيء».
فخطة استراتيجية تطوير الرياضة 
التي طرحت في ســنة ٢٠١٦ لم نر منها 
حتى عود كبريت يولع ظالم الرياضة 
الدامــس، وأبســط مثال جــاء في تلك 
االستراتيجية التفرغ الرياضي الذي لم 
ينفذ إال بصورة جزئية جدا وهذه اخلطة 
التزال حبيســة األدراج عند احلكومة. 
حتى قانون التفرغ ترفضه العديد من 
الوزارات والهيئات احلكومة مع العلم 
انه قد صدر بقانون ووقع عليه صاحب 
الســمو األمير والذي يســتلزم تنفيذه 
بالقوة اجلبرية مادام وقع عليه صاحب 

السمو.
ولذلــك وحســب مــا رأينــاه مــن 
استراتيجيات سابقة فإن استراتيجية 
هيئة الشباب ٢٠٢٢ - ٢٠٢٨ لإلسهام في 
تطوير احلركة الرياضة الكويتية سوف 
تكون مثل مطبعة النوط بو ألف دينار 
التي ذكرت في «مسرحية حامي الديار»، 
والتي اشــترتها احلكومة والتي سوف 
تطبع (النوط بو ألف دينار) واملطبعة 
في الباخرة التي هي موجودة في امليناء 
ولم تنزل املطبعة من الباخرة بعد، أو 
ميكن يكون تطبيق هذه االستراتيجية 
كمثل من يحاول أن ميسك الهواء بشبك.
فاالســتراتيجية التــي طرحت فيها 
بناء ٦ مالعب رياضية على هيئة ستاد 
رياضــي إذا ابتدئ من اليــوم في بناء 
هــذه املالعب فإن كلفــة امللعب الواحد 
سوف تكون بني ١٨٠-٢٢٠ مليون دينار 
وإذا أخذنا متوســط الســعر وهو ٢٠٠ 
مليــون دينار فــإن إجمالي املالعب لن 
يقل عن ١٢٠٠ مليون دينار، زد على ذلك 
كلفة املبالغ التي ســوف تدفع لالعبني 
احملترفــني واألجهــزة اإلدارية والفنية 
والطبية وجتهيز احملترفني وغيرها من 
سلسلة طويلة جتهز هؤالء احملترفني 
وكذلك الرحالت واملعسكرات الداخلية 
واخلارجية للمنتخبات.. وهل هذه املواد 
التي سوف تصرف على هؤالء احملترفني 
ســوف تكون ببالش ودون دفع مبالغ 
مالية مكلفة التي من املتوقع ان تكون 
باملاليني لتغطية كلفة هذه املصاريف؟.
والســؤال الذي يتبادر إلى األذهان، 
هل تعتقــد عزيزي القــارئ أن الدولة 
سوف تدفع هذا املبلغ الضخم علشان 

«طمباخية صبيان»؟
يا جماعة اخلير عليكم بالصبر إلى 
أن تطلــع مطبعة النوط بو ألف دينار 

من امليناء ثم نفذوا هذه املشاريع.
موضوع االســتراتيجية الرياضية 
٢٢-٢٨ أعاد لي شريط ذكريات املاضي 
في أيام الشباب والذي يقول عنه الشاعر 
العباسي أبوالعتاهية: أال ليت الشباب 
يعود يوما.. فأخبره مبا فعل املشيب.

وللحديث بقية إن شاء اهللا

بقلم: عادل يوسف املرزوق

«ميني قول» ينظم بطولة لإلعالميني
أعلــن رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني 
قول» حسن اخلواجة عن تنظيم بطولة «ميني قول لإلعالميني» 
األسبوع املقبل على صالة اللجنة األوملبية في منطقة جابر األحمد 
حتت رعاية اللجنة األوملبية نفسها، موضحــــا أن البطولـــة 
ستشهد مشاركة عدد من الفنانني واإلعالميني، في حني ستقام 
خالل البطولة مباراة بني العبي املنتخب الوطني لكرة الصاالت.

وأشار اخلواجة إلى أن البطولة ستشهد حضور سفير «ميني 
قــول» املعلق الرياضي في قنوات «بي إن ســبورت» القطرية 

اجلزائري حفيظ دراجــي، وممثل اللعبة في القارة األوروبية 
اإلعالمي في «بي إن سبورت» إبراهيم خضرة، مضيفا ان اللجنة 
املنظمــة للبطولة تواصل حتضيراتها لتنظيم البطولة بأبهى 
صورها، شــاكرا اللجنة األوملبية برئاســة الشيخ فهد الناصر 
على تعاونها وحرصها على إجناح احلدث، كما شــكر الشــيخ 
جابــر ثامر اجلابر على دعمه لهذا اليوم الرياضي الذي يهدف 
إلى نشر لعبة «ميني قول» في البالد وإيجاد قاعدة جماهيرية 

إبراهيم خضرةلها داخل البالد وخارجها.

مهمة صعبة لإلمارات.. وفرصة أخيرة لسورية
ســتكون مهمــة اإلمارات 
صعبــة علــى أرض كوريــا 
اجلنوبية اليوم في مسعاها 
إلــى حتقيق فوزها األول في 
التصفيات اآلسيوية احلاسمة 
املؤهلــة إلى مونديــال قطر 
٢٠٢٢، ضمن منافسات اجلولة 
اخلامســة التي تشهد مباراة 
مصيرية لسورية أمام العراق، 
اذ تســعى اإلمــارات خلطف 
أول ٣ نقــاط بعــد خســارة 
و٣ تعــادالت، أمــام املنتخب 
الكوري اجلنوبي الذي متيل 
الكفــة لصاحله في املباريات 

الرسمية والودية بينهما. 
مــن جهة أخــرى، تنتظر 
ســورية مواجهــة مصيرية 
فــي الدوحــة أمــام مضيفها 
العراقي، إذ ستحدد نتيجتها 
مهمة «نســور قاسيون» في 
املباريات املستقبلية اذ يحتل 
املركز الســادس واألخير في 
املجموعــة األولــى برصيــد 

لقــاء مفصلــي ضــد نظيره 
اإليرانــي على ملعــب صيدا 
البلدي. وسيحرم اللبنانيون 
مــن متابعــة منتخبهــم من 
املدرجات إذ ســتكون خاوية 
املبــاراة بقــرار مــن  خــالل 

ضد متصدر املجموعة األولى 
بـ١٠ نقاط واملرشح الطبيعي 
لبلوغ النهائيات مباشرة، إال أن 
اللبنانيني أظهروا قدرات كبيرة 
التصفيــات جعلتهم  خــالل 
يحتلــون املركــز الثالث بـ٥ 
نقاط. بدوره، يواجه املنتخب 
السعودي اختبارا جديدا في 
مسعاه للحفاظ على صدارة 
املجموعة الثانية، عندما يحل 
ضيفا على املنتخب األسترالي. 
ويتصدر «األخضر» املجموعة 
الثانيــة برصيد ١٢ نقطة من 
٤ انتصــارات متتالية، بينما 
يالحقه «الكنغارو» في املركز 
الثاني بـ ٩ نقاط، فيما حتتل 
عمان واليابان اللتان تواجهان 
الصني وڤيتنام تواليا املركزين 
الثالث والرابع برصيد ٦ نقاط، 
فيما يحتل األخيــران املركز 
اخلامــس برصيــد ٣ نقــاط، 
واألخيــر من دون نقاط على 

التوالي.

االحتاديــن الدولــي (فيفــا) 
واآلســيوي للعبة، ألســباب 

«أمنية».
«األرز»  رجــال  ويعــي 
متاما أنهم يخوضون أصعب 
مبارياتهم في الدور النهائي 

ضمن استعدادات منتخب لبنان األخيرة ملواجهة إيران املصيرية

نقطة واحــدة مقابل ٣ نقاط 
للمنتخب العراقي الذي يجل 

خامسا باملجموعة.
ويعــود منتخــب للبنان 
للعــب على أرضه بعد غياب 
نحو عامني، إذ ســيكون أمام 

ر العبي «الفراعنة» من أنغوال كيروش ُيحذِّ

أن بعــض األمور غيــر اجليدة حدثت في 
معسكر الفريق، قبل يوم واحد من املباراة، 
وكانت أحد أسباب اخلسارة وانهيار الفريق 
بالشوط األول، الذي انتهى بثالثية لصالح 
األهلــي، لكنه رفض كشــف هذه األحداث 

التي كانت وراء الهزمية.
كمــا كشــف جبريــل عن عــدم وجود 
أي تقــدم في مفاوضــات الزمالك لتجديد 
عقد املغربي أشــرف بن شرقي، الذي كان 
بعيدا عن مستواه في مباراة القمة، وانه 
ينتظر املجلس املنتخــب لتحديد موقفه 

من التجديد.
وعــن انتخــاب املجلس اجلديــد، قال 
جبريل ان االنتخابات ستجري في يناير 
القادم، وان مهمة اللجنة املؤقتة برئاسة 

حسني لبيب تنتهي يوم ٢٣ اجلاري.
ومن توابع القمة ١٢٣ أيضا، قرار نقابة 
اإلعالميني املصريني بإيقاف مدحت شلبي 
عن التعليق على املباريات على أي وسيلة 
إعالميــة مرئية أو مســموعة داخل مصر 
حتى نهاية العام احلالي، ملخالفته ميثاق 
الشرف اإلعالمي ومدونة السلوك املهني 
بعد مثوله للتحقيق في مقر النقابة مساء 

الثالثاء.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

اليوم منتخب  يؤدى 
الوحيــد  مصــر مرانــه 
فــي العاصمة األنغولية 
لواندا بقيادة البرتغالي 
اســتعدادا  كيــروش، 
ملواجهة الغد مع أنغوال 
فــي ١٠ مســاء بتوقيــت 
الكويــت، ضمن اجلولة 
اخلامسة (قبل األخيرة) 
املجموعــات  دور  فــي 
لتصفيات أفريقيا املؤهلة 
لكاس العالم، اذ يتصدر 
ترتيــب  «الفراعنــة» 
املجموعــة السادســة بـ 

١٠ نقاط فيما تأتي ليبيا ثانية بـ ٦ نقاط 
ثم الغابون ثالثة بـ ٤ نقاط، بينما تتذيل 

انغوال املجموعة بـ ٣ نقاط.
وقبل املغادرة ظهر أمس بطائرة خاصة 
مــن مطار برج العرب، أدى العبو منتخب 
مصر مرانا خفيفا، شارك فيه للمرة األولى 
جنم ليڤربول محمد صالح والعب أرسنال 
محمــد النني. ومن املقرر ان تعود البعثة 
عقب انتهاء املباراة مباشرة استعدادا خلوض 
مباراة الغابون الثالثاء املقبل، بحضور ٥ 

آالف مشجع في ستاد برج العرب.
هذا، وحذر املدير الفني كارلوس كيروش 
الالعبني مــن صعوبة مواجهــة الغد ألن 
أنغوال ستلعب بال ضغوط، مطالبا اجلميع 
بالفوز والعودة بالـ ٣ نقاط التي ستضمن 
تأهل املنتخب رسميا الى املرحلة النهائية 

من التصفيات.
توابع القمة ١٢٣

إلــى ذلــك، مازالت توابع قمــة األهلي 
والزمالــك رقم ١٢٣، ملتهبــة، رغم انتهاء 
املباراة واندمــاج العبي الفريقني معا في 
املنتخب، حيث كشف طارق جبريل، أمني 
صندوق الزمالك في تصريحات تلفزيونية، 

لبنان يستضيف إيران بال جماهير.. والسعودية للتمسك بالصدارة أمام أستراليا

قياديون: إستراتيجية «الهيئة» اجلديدة للرياضة
حتمل رؤية شبابية وتضعنا على خارطة العاملية

مشــروع دولــة قائم وفــي طور 
التنفيذ».

انتقاء الكوادر الوطنية
وأبدى أمني السر العام لنادي 
القرين عبدالكرمي الشحومي تفاؤله 
بإمكانيــة تنفيذ االســتراتيجية 
الرياضيــة خــالل املــدة الزمنية 
املعلن عنها من قبل وزير الدولة 
لشؤون الشباب، وقال: «هذا حلم 
كل رياضي ومواطن كويتي بشكل 
عام، والكويت قادرة مبا متلك من 
كــوادر فنية متخصصة، وإدارية 
ذات خبــرات عاليــة على تطبيق 
اخلطــة وفــي موعدهــا الزمني، 
ومبا يتواكب مع طموحات وآمال 
الرياضيني، ولكن علينا بذات الوقت 
انتقاء الكوادر الوطنية املخلصة 
والتي تقدر العمل وأهمية الوفاء 
بااللتزامات التعاقدية لتنفيذ هذه 
املشــاريع الرياضيــة العمالقــة، 
واالبتعاد عن «احملسوبيات» والتي 
ما إن دخلت أمرا حتى أفسدته»، 
الفتــا إلــى أن التجربــة القطرية 
حاضرة أمام اجلميــع، وإمكانية 
االستفادة منها متاحة خاصة فيما 
يتعلق بالطريقة األمثل واألسرع 
لبناء ستادات رياضية بطراز عاملي 

رفيع.

الرياضة من شأنه إحداث انتعاشة 
رياضية في مجاالت عدة، مما يسهم 
بإحداث نقلة على مستوى الدولة 

وليس الرياضة فحسب.
دعم حكومي ومستقبل واعد

من جهته، أكــد قائد منتخبنا 
الوطني لكــرة القدم في نهائيات 
كأس العالــم ١٩٨٢ فــي إســبانيا 
ســعد احلوطي أن االستراتيجية 
من شأنها اإلسهام في إحداث نقلة 
اســتثنائية للرياضــة الكويتية، 
الرياضة  وتضعها على خارطــة 
العاملية، سواء من حيث املنافسة 
في البطوالت الدولية، أو استضافة 
كبرى األحداث الرياضية القارية 

والعاملية.
وأضاف: «علينا سرعة التطبيق، 
واختيار أفضل العناصر الوطنية 
لضمــان تطبيــق أعلــى معايير 
الرياضية  اجلودة في املشــاريع 
الكبــرى، ســواء بناء الســتادات 
الرياضيــة مبشــاركة إيجابيــة 
متكافئة مع القطــاع اخلاص، أو 
املدينة الرياضية، ولعل ما يدعو 
للتفاؤل مبستقبل رياضي أفضل 
أن االستراتيجية متبناة من قبل 
احلكومــة ممثلــة بوزيــر الدولة 
لشــؤون الشــباب، وعليه فإنها 

مجلــس إدارة احتاد كرة الســلة 
رشــيد العنزي بالرؤية البعيدة 
لوزارة الشباب، والتي أسفرت عن 
استراتيجية رياضية متكاملة من 
شأنها وضع الرياضة الكويتية على 
خارطة الرياضة العاملية، كمركز 
رياضي مرموق، وقبلة تقصدها 
املنتخبــات واألنديــة، مضيفا ان 
االستراتيجية جاءت متطابقة مع 
اآلمال الكبيرة للشباب الرياضي، 
الــذي يرغب برؤيــة نقلة نوعية 
للبنية التحتية الرياضية، ومتهد 
الطريــق لتحقيق األلقاب القارية 
والدوليــة، ولعــل مــن األهميــة 
خلــق بيئة متكاملــة لتنفيذ هذه 
االستراتيجية، من حيث تخصيص 
ميزانية كافية، وقرارات تنفيذية 
تتجاوز معها البيروقراطية اإلدارية 
التي تســهم في عرقلة أو إحباط 
الطاقات الشبابية الساعية إلحداث 
تغيير إيجابي، باإلضافة إلى آلية 
تنفيــذ واضحة املعالم واحلرص 
على أن يكون التعاون حاضرا بني 
مختلف مؤسسات الدولة، خللق 
بيئة جاذبة للقطاع اخلاص، مبا 
يشجعه على املشاركة في التنفيذ 
بأريحية كاملة، للوصول إلى أفضل 

املنشآت وأكثرها حداثة.
وأشــار العنزي الى أن تطور 

بدايــة، أكــد رئيــس مجلــس 
إدارة نادي الساملية الشيخ تركي 
اليوسف أن ما ذكره وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشــوؤن 
الشباب عبدالرحمن املطيري رؤية 
واقعية قابلة للتطبيق. وقال: «كل 
مــا ذكر في االســتراتيجية ليس 
أو املســتحيل  باألمــر الصعــب 
تنفيذه على أرض الواقع، خاصة 
أنها جاءت بعد دراسات متنوعة 
ومســتفيضة، وهي حتمل رؤية 
الشباب ملستقبل الرياضة الكويتية 
في العقد املقبل سواء من الوزير 
الشــاب، أو القيادات الشــابة في 
الهيئــة العامة للرياضــة، ولعل 
هذا سيكون أحد أسباب تطبيقها 

وجناحها».
وقــال اليوســف: «تعبنــا من 
القوانني الرياضية، وخالل فترة 
رئاستي لنادي الســاملية شهدنا 
تعديل النظام األساسي ٥ مرات، 
وهذا األمر لم يســفر عن تطوير 
رياضي منشــود، ولكــن بالعمل 
والرؤية البعيدة وحدهما نتطور 
رياضيــا، وفي حــال تنفيذ كافة 
البنود املذكورة في االستراتيجية 
الرياضية ٢٠٢٢-٢٠٢٨ فحينها لن 

ينقصنا شيء رياضيا».
مــن جانبــه، أشــاد رئيــس 

أكدوا لـ «األنباء» أن مشاريعها تسهم في تطوير الرياضة الكويتية

عبدالكرمي الشحومي رشيد العنزي سعد احلوطي الشيخ تركي اليوسف

ــب ــر الصعـ ــس باألمـ ــا ليـ ــة وتطبيقهـ ــبابية واقعيـ ــة شـ ــف: رؤيـ اليوسـ
ــدة ــاالت عـ ــاش مجـ ــي انتعـ ــهم فـ ــة يسـ ــور الرياضـ ــزي: تطـ العنـ
ــرة ــتثنائية منتظـ ــة اسـ ــد لنقلـ ــة متهـ ــاريع عمالقـ ــي: مشـ احلوطـ
الشـــحومي: اإلســـتراتيجية مشـــروع وطـــن وحلـــم كل رياضـــي

(قاسم باشا) الوزير عبدالرحمن املطيري خالل استعراض اإلستراتيجية اجلديدة  

أطلق وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة عبدالرحمن املطيري االثنني املاضي استراتيجية الهيئة ٢٠٢٢-٢٠٢٨ 

حتت شعار «تشاركية - توافقية - واقعية». وأكد أن فريق العمل الذي اجتهد طوال عدة أشهر 
إلعداد االستراتيجية حرص على اإلملام بكافة اجلوانب خللق بيئة رياضية متكاملة، وأن الرؤية 

في هذه االستراتيجية هي «بيئة رياضية مستدامة، ومناخ دافع لإلجناز». وكشف املطيري 
عن عدة مخرجات متوقعة، من أهمها إنشاء مدينة رياضية أوملبية متكاملة، و٦ ستادات في 

احملافظات بالشراكة مع القطاع اخلاص بنظام (PPOT)، وإدماج ذوي اإلعاقة في الهيئات 
الرياضية، ومنظومة متكاملة لالحتراف والتفرغات الرياضية، وأكادميية علمية للرياضة 

متخصصة ومعتمدة. «األنباء» استطلعت آراء عدد من القيادات الرياضية، لتتعرف على آرائهم 
ورؤاهم ملدى إمكانية تطبيق هذه االستراتيجية خالل املدة الزمنية املطروحة، وتوصياتهم، 

وتطلعاتهم للغد الرياضي.

أجرى التحقيق: هادي العنزي


