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ملح��م العازمي: أحب أن أش��يد 
فيكم ي��ا جن��وم القادس��ية أبطال 
دوري الس��لة وأشكركم على األداء 
فوزكم  وأمتنى  الرائع،  واملس��توى 
ببطولة خليجية أو آسيوية، وسؤالي 
الديوانية ع��ن تقييمكم  لضي��وف 
لبطول��ة الدوري، وم��اذا ميثل لكم 
فوزك��م باللقب للم��رة الرابعة على 

التوالي؟
هاني املال: فوز القادسية بدوري 
الس���لة للمرة الرابع���ة على التوالي 
والعش���رين ف���ي التاري���خ يؤكد ان 
»األصفر« أفضل فريق محلي وخليجي 
لكرة السلة، ويثبت للجميع ان الطفرة 
الكبيرة والتفوق والزعامة لكرة السلة 
في القادسية لم تأت من فراغ، وامنا 
جاءت نتيجة عمل دؤوب وجهد كبير 
من الالعبني واجلهازين الفني واإلداري 
وخلفهم جماهير مخلصة ووفية تدعم 
الفري���ق، وأعطى هذا الفوز لنا دفعة 
معنوية للمنافسة على كأس االحتاد 
والبط���والت اخلليجية واآلس���يوية 

املقبلة.
س����ليمان الطبي����خ: حصولنا 
على دوري السلة جاء عن جدارة 
واستحقاق بعد موسم شاق وجهد 
كبير وتكاتف اجلميع من العبني 
وجهازين فني وإداري وجماهير 
للفوز باللق����ب، مما يؤكد تفوقنا 
وأحقيتن����ا بالتتوي����ج ب����دوري 

السلة.
عبدالعزيز احلمي���دي: الوصول 
للقمة صعب لكن احملافظة على القمة 
أصعب بكثير لذلك بذلنا جهدا كبيرا 
من أجل احملافظة على دوري السلة 
الرابعة على  والفوز باللقب للم���رة 
التوالي، مما يؤكد تفوقنا وجدارتنا 

بهذا اإلجناز الكبير.
جمانة الفضل��ي: أحب أن أبارك 
لكم عل��ى اإلجناز، ومنه��ا لألعلى، 
ع��ن أصحاب  للضيوف  وس��ؤالي 

الفضل في حتقيق دوري السلة؟
هاني امل���ال: الالعبون بذلوا جهدا 
كبيرا بجانب احملترف األميركي جويل 
بوكس واجلميع كان عند حسن الظن، 
كما جنح اجله���ازان الفني واإلداري 
في حتقيق التفاهم واالنس���جام مع 
الالعبني، وأحب أن أش���كر اجلماهير 
التي دعمت وس���اندت الفريق وشكر 
خاص للش���يخ طالل الفهد الذي لم 

حميدي عن بدايته الرياضية وأبرز 
املدربني الذين أشرفوا على تدريبه؟

عبدالعزيز حميدي: بدأت مسيرتي 
الرياضية مع ناشئي كرة السلة بنادي 
القادسية، وكان عمري آنذاك 16 سنة، 
وأشرف على تدريبي الكابنت مشعل 
مغرب���ي ومرتضى الس���يد وفيصل 
بورسلي، واستفدت كثيرا من الكابنت 
مرتضى الس���يد من خالل النصائح 

والتوجيه���ات وكذل���ك 
ب���نت  لكا ا

مشعل مغربي الذي ساهم في تطوير 
مستواي.

عن  الطبيخ  لس��ليمان  وسؤالي 
بدايت��ه الرياضي��ة، وهل س��بق له 

اللعب في أندية أخرى؟
الطبيح: بدأت مسيرتي  سليمان 
مع براعم كرة السلة بنادي الفحيحيل 
وتولى تدريبي جمال وأحمد السحرتي، 
اللعب للقادس���ية،  وكان طموح���ي 
وانضممت للفريق األول بالفحيحيل 
موس���م 99- 2000 كم���ا كنت ضمن 
الناشئني، وحصلت  منتخب أزرق 
على عرض لالنتقال للقادسية 
ورحبت بالفكرة ووافقت على 
االنتقال، وحققت حلمي باللعب 
للقادس���ية واالنضم���ام ألزرق 

السلة.

كأس االتحاد

ش��يخة اخلالدي: أحب ان 

أش��يد فيكم يا أبطال دوري السلة، 
ومبروك��ني عل��ى الف��وز بالدوري 
وعقبال كأس االحتاد، وسؤالي ملدير 
القادس��ية  عام لعبة الس��لة بنادي 
هاني املال عن حظوظ القادسية في 
الفوز بكأس االحت��اد التي انطلقت 

منذ أيام؟
هاني امل����ال: بعد الفوز بدوري 
السلة للموسم الرابع على التوالي 
عن جدارة واستحقاق، يسعى العبو 
سلة القادسية الى حتقيق »الثنائية« 
والفوز بكأس االحتاد، وحظوظنا 
كبيرة في حتقيق اللقب، حيث مت 
تقسيم الفرق الى مجموعتني ضمت 
األولى القادسية والشباب والساحل 
والنصر والكويت والتضامن، بينما 
ضمت املجموع����ة الثانية كاظمة 
واجله����راء والعرب����ي واليرموك 
والصليبخات والساملية، وسيواجه 
القادسية النصر اليوم والساحل 
بعد غد )االثنني( والكويت االربعاء 
املقبل، وأرشح القادسية والكويت 
للتأهل للدور نصف النهائي، بينما 
أرشح اجلهراء وكاظمة للتأهل عن 
الثاني����ة، وأمتنى فوز  املجموعة 
س����لة الق�ادسي�����ة ب�الك������أس 
لت���أكي�����د تفوقنا وجدارتنا على 

باق����ي الف����رق احمللي����ة، والعبو 
القادس���ية تعاهدوا فيما بينهم 
على الفوز بكأس االحتاد لتحقيق 

»الثنائية«.
صفية مه��دي: كان الفوز على 
الكوي��ت وكاظم��ة واجله��راء في 
املرب��ع الذهبي رائع��ا قبل التتويج 
ب��كأس دوري الس��لة، كيف كانت 

األجواء بالنسبة لالعبني؟
عبدالعزي���ز احلميدي: كانت 
أجواء رائعة، حيث قدمنا مباريات 
قوية في املربع الذهبي قبل ان يقوم 
رئيس احتاد كرة الس���لة الشيخ 
حمد السالم ونائبه خليل ابراهيم 
وأمني السر ضاري برجس وعضو 
مجلس اإلدارة هيثم بارون بتسليم 
قائد القادسية فهاد السبيعي درع 
الدوري، واحتفل الفريق باللقب 

وسط أجواء رائعة.
الف��وز  وم��اذا ع��ن مكاف��آت 

بالدوري؟
سليمان الطبيخ: حصل الفريق 
على وعد من رئيس نادي القادسية 
املعني د.محمود الرزوقي مبكافآت 
مجزية، كما ان الشيخ طالل الفهد 
ويوس���ف املاجد كاف���آ الالعبني 
مباشرة بعد املباراة، وهناك تكرمي 
جلميع فرق القادسية الفائزة عقب 

نهاية املوسم.
وم��اذا عن الالفت��ة التي حملها 

الالعبون مع كأس البطولة؟
هاني امل���ال: كان وراء االجناز 
جهود كبيرة ودعم من الشيخ طالل 
الفهد الذي كان دائما مع الفريق 
ومتابعا لكل صغي���رة وكبيرة، 
وكذلك أمني صندوق النادي يعقوب 
جنم وعضو مجلس اإلدارة يوسف 

الش�يخ ط�ال الفه�د واإلدارة الس�ابقة ويعق�وب نج�م ويوس�ف الماج�د وراء اإلنج�از الكبير

نأس�ف النس�حاب الجه�راء م�ن المرب�ع الذهب�ي .. والكوي�ت وكاظم�ة والس�احل أقوى المنافس�ين

احلميدي تألق مع القادسية وسجل نقاطا عديدة

القادسية »ملك متّوج« على عرش كرة السلة 
المحّلية.. ونسعى للفوز

 بكأس االتحاد لتحقيق »الثنائية«

مدير اللعبة ونجما فريق القادسية أبطال دوري كرة السلة هاني المال وسليمان الطبيخ وعبدالعزيز الحميدي:

الطبيخ يؤكد للقراء أحقية القادسية بالفوز بالدوري

احلميدي والطبيخ وبوراشد مع الزميلني أحمد حسني ويحيى حميدان

أحمد حسين
القادس�ية »ملك متوج« على عرش كرة الس�لة احمللية 
واخلليجية با منازع، »وزعيم متفرد با منافس« لألندية احمللية 
في ع�دد مرات الفوز بدوري الس�لة بعدما جنح في حتقيق 
بطولة الدوري في النسخة ال� 48 للمرة العشرين في تاريخه 
والرابعة على التوالي في اجناز غير مسبوق ليتفوق فريق كرة 
السلة بنادي القادسية بفارق كبير عن أقرب منافسيه العربي 
وكاظمة في قائمة األندية االكثر فوزا باللقب )8 ألقاب لكل 
منهما(. وسطر العبو كرة السلة بنادي القادسية ملحمة خالدة 
خال مباريات املربع الذهبي حيث قهروا جميع منافسيهم 
الكويت وكاظمة واجلهراء وفازوا بجميع املباريات واكدوا 
انهم »فريق ال يقهر« واثبتوا علو كعبهم وجدراتهم في التتويج 

باللقب للموسم الرابع على التوالي.
ويسعى ابطال دوري الس�لة للفوز بكأس االحتاد خال 
االيام املقبلة من أجل حتقيق ثنائي�ة تاريخية والتربع على 

عرش اللعبة با منافس.
وكعادة ديوانية »األنباء« استضفنا نخبة من العبي القادسية 
أبطال دوري السلة س�ليمان الطبيخ وعبدالعزيز احلميدي 
ومدير عام اللعبة هاني املا )بوراشد( لاحتفال معهم بكأس 
الدوري واالحتفاء بهم الى جانب الرد على اسئلة القراء وخصوصا 
اجلماهير »القدس�اوية« التي احتفلت بفريقها بطل الدوري 

واشادت بجميع الاعبني وخصوصا ضيوف الديوانية.
واكد املا والطبيخ واحلميدي ان الفوز بدوري السلة جاء 
عن جدارة واستحقاق بعد مجهود كبير بذله جميع الاعبني 
واجلهازان الفني واالداري بجانب الدعم الامحدود من الشيخ 
طال الفهد وجميع اعضاء مجلس ادارة النادي احلاليني حيث 
تكاتف اجلميع من أجل احملافظة على لقب الدوري للموسم 

الرابع على التوالي في اجناز غير مسبوق يصعب تكراره.

من المتصلين
ملحم العازمي، جمانة الفضلي، مشعل الرشيدي، شيخة 
اخلالدي، صفية مهدي، حس���ن الشطي، هيثم املطيري، 
فهد الشمري، فاطمة طالل، منى دشتي، طالل املطيري، 
يوسف اخلالدي، حسني العلي، لطيفة العنزي، قدساوية 

عازمية وقدساوية حدي وما حد قدي.

يبخل بأي دعم ومساندة حق فريق 
الس���لة، كما أحب أن أش���كر اإلدارة 
احلالية واملدرب املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف ومساعد املدرب مرتضى 
السيد وعضو مجلس االدارة السابق 

وامني الصندوق يعقوب جنم.
سليمان الطبيخ: أشكر كل من دعم 
الفريق ماديا ومعنويا، خصوصا إدارة 
القادسية واجلمهور القدساوي والشيخ 
طالل الفهد وجميعهم وراء حتقيق هذا 

اإلجناز الكبير.
عبدالعزيز احلميدي: جميع العبي 
القادسية واجلهازان الفني واإلداري 
وراء اإلجناز الكبير، وندين بالفضل 
جلهود ودعم الش���يخ ط���الل الفهد 
وتش���جيعه الدائم لالعبني وأحب أن 
أش���كر اجلمهور القدساوي والكابنت 

مرتضى السيد.
مشعل الرش��يدي: مبروكني 
يا أبطال دوري الس��لة، ودائما 
القادس��ية  يك����ون  وأب��دا 

وس��ؤالي  القم��ة،  ف��ي 
ي��ز  لع����ز ا لعب�د

الع�ب  أفض�ل  الص�راف 
المحترفي�ن  أب�رز  وبوك�س   ..
متميز م�درب  ..وديڤيدنكوف 
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املاجد، لذلك حمل الالعبون الفتة 
شكر وتقدير وإهداء بطولة الدوري 
لرئيس نادي القادس���ية السابق 
الشيخ طالل الفهد ومجلس اإلدارة 
احلالي وجماهير النادي الوفية.

حس��ن الشطي: س��ؤالي ملدير 
اللعب��ة هاني املال عن دور الالعبني 
حتقي��ق  ف��ي  الفن��ي  واجله��از 

البطولة؟
هاني امل���ال: أحب ان أش���كر 
الالعبني على أدائهم البطولي في 
املربع الذهبي، حيث كانوا رجاال 
بحق وعلى قدر املسؤولية امللقاة 
على عاتقهم، وكانوا مثاال يحتذى 
به في االلتزام مبواعيد التدريبات 
واجلهد واملثاب���رة، والتفاهم مع 
اجلهاز الفني الكفء الذي جنح في 
تطوير مستوى الفريق، وأحب أن 
أشكر املدرب املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف ومساعده مرتضى 
السيد على جهودهما مع الفريق 
القادس���ية  وجناحهما في قيادة 

للفوز بالدوري.
هيثم املطيري: أحب أن أش��يد 
بالالعب س��ليمان الطبيخ وسؤالي 

له عن اصابته؟
الطبيخ: تعرضت  س���ليمان 
لإلصابة في ش���هر يوليو 2007 
وكانت اصابة قوية، وكان احتاد 
السلة سيتكفل بعالجي، لكن ما 
حدث لي بعد ذلك 
بسبب مشكلة 

ف���ي الدوام منعني م���ن العالج، 
وبعدها جتددت اإلصابة، وفي بداية 
املوسم احلالي لم أكن متواجدا مع 
الفريق وكان كل دكتور يقول لي 
رأيا مختلفا عن الدكتور اآلخر ما 
أصابني باإلحب���اط، وفي الفترة 
األخيرة كلمني مدير اللعبة الكابنت 
هاني املال وربع���ي من الالعبني 
للع���ودة للتدريب���ات، وبالفعل 
حتاملت على نفسي وعدت ومترنت 
في األسابيع األخيرة وشاركت في 

بعض املباريات.
للكابنت  الشمري: س��ؤالي  فهد 

هاني املال عن رأيه في التحكيم؟
هاني امل���ال: حكامنا احملليون 
ال يقلون مس���توى ع���ن احلكام 
األجانب، وأغلب حكامنا ممتازون 
وما فيهم قصور ولكن لألس���ف 
ليس���ت لدينا ثقافة الفوز حيث 
يتهم البعض احلكام بأنهم سبب 
خسارتهم، ليس فقط في كرة السلة 
ولكن في جميع اللعبات، ويجب 
علينا التحلي بثقافة الفوز وتقبل 
الهزمية بدال من مهاجمة احلكام. 
وبالنسبة حلكام املباراة األخيرة 
أمام الكويت وكانوا من اليونان 
فقد قدموا مستوى عاليا وأداروا 

املباراة بنجاح.
فاطم��ة طالل: س��ؤالي للكابنت 
هان��ي املال عن رأيه في انس��حاب 

اجلهراء؟
هاني املال: نأس���ف النسحاب 
اجلهراء من املربع الذهبي وكنت 
أمتنى عدم االنسحاب لكنهم كانوا 
مصرين على رأيهم وتعجلوا قرار 
االنسحاب وأحب ان أشيد بفريق 
اجلهراء والعبيه وان وجود هذا 
الفريق في ال���دوري يعطي قوة 

ومتعة وإثارة.
منى دش��تي: سؤالي ملدير كرة 
السلة بنادي القادس��ية هاني املال 

عن مسيرته الرياضية واإلدارية؟
هاني املال: بدأت مسيرتي الرياضية 
كالعب جودو في نادي القادسية ثم 
انتقلت للعمل كإداري في فرق 
املراحل السنية لكرة السلة 
وفريق 18 س����نة قبل أن 
أصبح مدير اللعبة في 

املوسم احلالي.
ما تقييمك للمدرب 
املقدوني ج�وردانكو 
ديڤي���دنك�����وف 
واحملت���������رف 
األمي�رك��ي جويل 

بوكس؟
هان����ي امل����ال: 
املقدوني  املدرب 
ج�����وردانك�����و 

ديڤيدنكوف جنح في تطوير مستوى 
الالعبني وحتقيق التفاهم واالنسجام 
في الف����رق كما أجاد دوره التكتيكي 
في املباريات، وجنح في قيادة الفريق 
املتتالية في  لتحقيق االنتص����ارات 
الطريق نحو الفوز بدوري الس����لة 
وبالنسبة للمحترف األميركي جويل 
بوكس فكان أكث����ر من رائع وصنع 
العديد م����ن االنتصارات مع الفريق 
الكبيرة وامكانياته  بفضل موهبته 

العالية.
طالل املطيري: سؤالي لضيوف 
الديوانية عن تقييمهم ألداء الفريق 
ف��ي املوس��م احلال��ي، ورأيهم في 
الف��وز بال��دوري رغ��م ان الفريق 
كان على وش��ك اخلروج املبكر من 

املربع الذهبي؟
هان����ي املال: كنت واثقا من الفوز 
بال����دوري ألن لدينا رجاال على قدر 
املس����ؤولية، واملش����كلة التي كادت 
تعص����ف بطموحاتن����ا ف����ي الفوز 
بالبطولة بس����بب الثقة الزائدة مما 
جعلنا نتعرض للخسارة قبل تعديل 
األوضاع وأرى ان املوسم احلالي أفضل 

من املواسم السابقة.
س����ليمان الطبي����خ: جنح فريق 
القادسية في تأكيد تفوقه وجدارته 
بالفوز بالدوري بعد ان قهرنا جميع 
الفوز  الفريق  منافسينا واس����تحق 
باللقب للموسم الرابع على التوالي 

عن جدارة.
عبدالعزيز احلميدي: رغم اإلرهاق 
الذي تعرض ل����ه الفريق في املربع 
الذهبي بسبب تتابع املباريات اال ان 
الذي  الكبير  الالعبني والدور  خبرة 

بذله اجلهازان الفني واإلداري دفعت 
الفريق لتحقيق االنتصارات والفوز 

بالدوري عن جدارة واستحقاق.
يوسف اخلالدي: سؤالي لالعب 
سليمان الطبيخ عن كونه من أسرة 

رياضية أم ال؟
س����ليمان الطبيخ: أنتمي ألسرة 
رياضية وجميع أفرادها العبو كرة 
س����لة حيث يعد أخوي طالل العبا 
بالعربي وكان زميلي بالفحيحيل في 
البداية كما ان أخوي طارق العب سلة 
في اليرموك، واخوالي صالح ومحمد 
العبي سلة في كاظمة وكذلك خالي 
عدنان في سلة القادسية ثم الساحل 
وأيضا أوالد خالي خالد ووليد العبا 

سلة أيضا.
هل انت أطول العب بالفريق؟

سليمان الطبيخ: ال ولكني ضمن 
أطول الالعبني حيث يبلغ طولي 2.02 

سم.
 وسؤالي لعبدالعزيز احلميدي 

عن أسرته الرياضية؟
ال.. لست انتمي ألسرة رياضية 

وأنا الرياضي الوحيد في األسرة.
حس��ني العلي: سؤالي لبوراشد 

هل انت تنتمي ألسرة رياضية؟
بوراشد: نعم أخوي محمد راشد 
املال كان العب كرة قدم في القادسية 
وعمي عبدالعزيز راشد العب قدم في 
القادسية، وولدي راشد العب في فريق 

12 سنة بسلة القادسية.
وما رأي��ك في مس��توى فرق 

املراحل السنية بالقادسية؟
بوراشد: بشكل عام مستوى فرق 
املراحل الس����نية لكرة السلة بنادي 

القادس����ية ش����هد تطورا كبيرا على 
يد الكابنت حمد العثمان مدير قطاع 
الناشئني الذي جنح في حتقيق طفرة 
كبيرة وطور املس����توى منذ توليه 

املهمة قبل 4 سنوات.
ومن أفضل الالعبني من وجهة 

نظرك؟
بوراش����د: أفضل س����نتر جويل 
الظفي����ري وصالح  بوكس وناصر 
الطبيخ وأحمد  يوسف وس����ليمان 
سعود، وأفضل رامي ثالثيات عبداهلل 
الصراف، وأفض����ل ري باوند أحمد 

سعود والبحريني أحمد املطوع.

أحالم وأمنيات

مبروكني  عازمي��ة:  قدس��اوية 
على الفوز بالدوري وأمتنى فوزكم 
بالكأس وسؤالي لضيوف الديوانية 

عن أحالمهم وأمنياتهم؟
هاني املال: احل����م بالفوز بكأس 
االحتاد وحتقي����ق »الثنائية« وودنا 
نسوي شيء في البطولة اخلليجية 
واآلسيوية ولدينا طموحات كبيرة في 

الفوز بجميع البطوالت املقبلة.
الطبيخ: احلم بتحقيق  سليمان 
البطولة اآلسيوية واخلليجية، وأمتنى 
حتويل إجنازات الن����ادي الى أزرق 
الس����لة بجانب االحتراف اخلارجي 
حيث سبق ان جاءني عرض من نادي 
النهضة السعودي لكني رفضته في 

وقت سابق.
عبدالعزيز احلميدي: احلم بتطوير 
اللعب����ة والفوز بالكأس اآلس����يوية 

وحتقيق الثنائية.
قدس��اوية حدي وما حد قدي: 

س��ؤالي للكابنت هاني املال عن دور 
اإلعالم في دعم الفريق؟

هاني امل����ال: اإلعالم له دور كبير 
في دعم اللعب����ة ولكن هناك بعض 
الصحف ال تهتم بكرة السلة وأمتنى 
االهتمام أكثر من أجل تطوير اللعبة، 
واشكر جميع الصحافيني الذين تابعوا 

دوري السلة.
لطيف��ة العن��زي: مبروك��ني يا 
أبطال دوري الس��لة، ومنها لألعلى 
وس��ؤالي مل��ن يح��ب كل منكم أن 

يهدي 3 باقات ورد؟
هاني املال: أه����دي الباقة األولى 
للشيخ طالل الفهد، والثانية حق العبي 
القادس����ية واجلهاز الفني واإلداري 
والثالثة جلمهور القدساوي الوفي.

الباقة  الطبيخ: أهدي  س����ليمان 
األولى جلمهور القادس����ية والثانية 
حق اجلهازين الفني والالعبني والثالثة 

جلميع األهل وأفراد أسرتي.
عبدالعزيز احلميدي: باقة الورد 
األول����ى أهديها للش����يخ طالل الفهد 
والثانية حق جميع الالعبني والثالثة 

ملدربي مرتضى السيد.
أحالم الشمري: لو فاز كل منكم 
بتذكرتي سفر ألي البالد تسافرون 

ومع من؟
هاني املال: أسافر الى أميركا مع 

األهل.
الى  الطبيخ: أس����افر  س����ليمان 
اس����تراليا مع 2 م����ن ربعي هما فهد 

شاهني وعبداهلل املسباح.
عبدالعزيز احلميدي: أسافر الى 
شرم الشيخ مع أحمد الناصر وناصر 

الناصر.
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التشكيلة
 المثالية

اختار ضيوف ديوانية »األنباء« 
الطبيخ  امل����ال وس����ليمان  هاني 
وعبدالعزيز احلميدي التشكيلة 
املثالية ألزرق السلة والتي تضم 
أفضل الالعبني احملليني، وضمت 
التشكيلة الالعبني: فهاد السبيعي 
واحمد البلوش����ي وش����ايع مهنا 
وعبداهلل الصراف وعبدالعزيز 
احلمي����دي وصق����ر عبدالرض����ا 
وراشد رياض رباح واحمد سعود 
وس����ليمان الطبيخ وعبدالعزيز 
ضاري وحس����ني اخلباز وصالح 

يوسف.

محمد ساملني: بودي غارد
محمد ماجد: حارس عمارة

عبدالعزي���ز حمي���دي: مط���رب 
فاشل

سليمان طبيخ: معلم شيشة
عبداهلل الصراف: ممثل كوميدي

ناصر الظفيري: بنشرجي
عبدالعزيز فالح: كوافير

فهاد سبيعي: عارض أزياء

العب ووظيفة

هاني الم�ا: لدينا أفضل الاعبين 
المحليي�ن وطموحن�ا المنافس�ة عل�ى 
البطولتي�ن الخليجي��ة واآلس�يوي�ة

بتحويل  أحل�م  الطبيخ:  س�ليمان 
إنجاز س�لة القادس�ية إلى األزرق وأتمنى 
واآلس�يوية الخليجية  بالبطولتي�ن  الفوز 

الف�وز  الحمي��دي:  عب�دالعزي�ز 
عل�ى الكويت فت�ح الطريق نح�و تحقيق 
ال�دوري للموس�م الراب�ع عل�ى التوالي

االس���م: عبدالعزي���ز 
عبداهلل حميدي

 16 املي���الد:  تاري���خ 
سبتمبر 1987
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