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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

مسؤولون وشخصيات رياضية: البالد اشتاقت حلكيمها ورمزها

فــي البدايــة، عبــر مديــر 
عــام الهيئة العامــة للرياضة 
د.حمود فليطح عن ســعادته 
بعودة صاحب الســمو وقال: 
ان الهيئــة العامــة للرياضــة 
تبارك للكويت شعبا وحكومة 
مبناسبة عودة صاحب السمو 
ممتعا مبوفور الصحة والعافية، 
مضيفا ان الفرحة اليوم يشعر 
بها كل مواطن ومقيم على هذه 
األرض الطيبة، ونحن في قطاع 
الرياضة نثمن جهود ســموه 
املضنية في االرتقاء بالرياضة 
الكويتية واالهتمام بالشــباب 
الكويتي، فقد حظيت احلركة 
الرياضيــة خــال مســيرتها 
باهتمام ســموه، فكان ومازال 
قريبــا من أبنائــه الرياضيني 
مقدما كل اشكال الدعم واملساندة 
التي تركــت بصمات واضحة 
في تطوير الرياضة واخلروج 
بها من العثرات التي وقفت في 
طريق تطويرها، ونحن في هذا 
اليــوم نتضرع الى الباري عز 
وجــل ان يبقي ســموه ســندا 

وذخرا للكويت وشعبها.

عودة الروح
من جهته، هنأ نائب املدير 
العام بالهيئة العامة للرياضة 
د.صقر املا الشــعب الكويتي 
والشــباب الرياضــي بعــودة 
صاحــب الســمو، مؤكــدا اننا 
نشــعر بعــودة الــروح لــكل 
ابنــاء الشــعب الكويتي ولكل 
الرياضيني ونسأل اهلل ان يدمي 

على سموه لباس العافية.
واضــاف ان ســموه داعم 
رئيسي للرياضة والرياضيني 
منذ عقود من الزمن وبصماته 
حجر االساس للبناء الرياضي 
والتــي تكللــت اخيــرا بحــل 
الرياضيــة واخلروج  االزمــة 
منها بشــكل نهائي، وقد شدد 
ســموه في كل املناسبات على 
االهتمام بالشباب، ونحن نفخر 
مبتابعته وتشجيعه ونتمنى 
له طول العمر وان يحفظ اهلل 
سموه لتستمر املسيرة حتت 
الراميــة لتطوير  توجيهاتــه 
الصــف  ووحــدة  الرياضــة 
اخلليجي والعربــي فالكويت 
برعايــة وتوجيهــات ســموه 

جامعة ألبناء اخلليج.

سعادة ال توصف
وأعرب رئيس مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم الشــيخ أحمد 
اليوسف وأعضاء مجلس اإلدارة 
عــن بالــغ ســعادتهم بعودة 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى أرض الوطن 

من رحلة العاج.
وأضــاف أن عودة ســموه 
معافى الى أرض الوطن متثل 
سعادة كبيرة جلميع من يعيش 
الطيبــة،  علــى هــذه األرض 
وللرياضيــني بشــكل خاص، 
السيما أن سموه يعتبر الداعم 

األول للرياضة والرياضيني.

نورت ديرتك
من جانبهــا، عبرت مديرة 
الهيئــات الرياضيــة بالهيئــة 
العامة للرياضة ســعاد حاكم 
عــن فرحتها بعــودة صاحب 
الســمو وقالت »نورت ديرتك 
يا طويل العمــر« وتظل تاجا 
على رؤوســنا، واسأل اهلل أن 
يلبسك ثوب الصحة والعافية.
واضافــت ان الكويت كلها 
فرحة باألخبار السارة بعد ان 
جتاوز سموه العارض الصحي 
وهو قائدنا وعزنــا وعزوتنا 
وبسمة وطن، ويعتبر سموه 
غاية فوق كل الغايات، فسموه 
صاحب بصمة كبيرة على كل 
مناحي احلياة في الكويت التي 
عاصرها وشارك في بنائها منذ 
ريعان شبابه وظل ساهرا على 
امنهــا وامانها طوال ســنوات 
حياته مشــاركا اهلها االفراح 
واالحــزان بكل حب وتواضع، 
وكانت والتزال ابتسامة سموه 
زينة للوطن وسكينة للنفوس، 
ونقول لســموه نورت ديرتك 
ونســأل اهلل ان يــدمي عليــك 
الصحــة والعافية وتظل تاجا 
فوق رؤوسنا ووسام فخر على 

مبــارك عن ســعادته الكبيرة 
بعــودة قائد العمل االنســاني 
صاحب السمو إلى باده ساملا 
معافــى وقلــوب جميــع أهل 

الكويت واملنطقة معه.
وأكد مبارك أن اجلميع كان 
يترقب حلظة وصول ســموه 
ليعبــر عــن فرحتــه فهو كان 
والزال الداعم الرئيسي للجميع 
مبن فيهم الرياضيون في شتى 
املجاالت رغم انشغاله الكبير، 
مشــيرا إلى أنه دائما ما يدعم 
الرياضيني ويحرص من خال 
توجيهاتــه على انهــاء جميع 
االمور التــي تقف بينهم وبني 
حتقيق طموحاتهم سواء محليا 

او خارجيا.

مواقف راسخة
بدوره، اكد رئيس مجلس 
ادارة نادي االلعاب الشــتوية 
فهيد العجمي ان اسرة النادي 
يغمرها الفرح والسرور لعودة 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الى الباد ساملا 

معافا.
واضاف ان شعب الكويت 
يكن كل حب لقيادته احلكيمة 
في ظل اسرة آل الصباح الكرام، 
وظهرت مواقف كثيرة معبرة 
عــن التفافهم حــول صاحب 
الســمو وهــذا الوفــاء الــذي 
لطاملا كان من خصال الشعب 
الكويتي لم ولــن يتغير وقد 
ظهر ذلك خال الفترة التي كان 
بها صاحب الســمو في فترة 
العاج خــارج الباد. ونحن 
كأسرة نادي االلعاب الشتوية 
سعدنا جدا بخبر عودته ونأمل 
دوام الصحة والعافية لسموه، 
وتتقدم اسرة النادي من اداريني 
ومدربــني والعبــني والعبات 
بأســمى التهاني والتبريكات 
للشــعب الكويتي وللمقيمني 

وساندهم في السر والعلن وفي 
السراء والضراء.

سعادة غامرة
واعرب رئيس نادي خيطان 
عبــداهلل مزعل عن ســعادته 
الغامرة بعودة صاحب السمو 
الى الباد بعــد رحلة العاج 

في اخلارج. 
واضــاف ان خبــر عــودة 
سموه كانت له اصداء ايجابية 
في نفوس اهل الكويت، الذين 
غمرتهم السعادة بهذه االخبار، 
متمنــني لــه موفــور الصحة 
والعافيــة وان ميــد اهلل فــي 

عمره.

برقان همان الهمان ان جميع 
اهل الكويت يحسبون الساعات 
والدقائق والثواني ترقبا لعودة 
صاحب السمو الى الباد مرة 
اخــرى. واضاف قائــا: البلد 
اشتاقت حلكيمها ورمزها، امير 
الباد، امير االنسانية، ونحن 
احوج ما نكون لتواجده بيننا.

واشار الهمان الى انه ملس 
سعادة كبيرة من احمليطني به 
عقب انتشار اخبار قرب عودته 
مــن جديد، متضرعــا للباري 
عز وجل بــأن مين اهلل عليه 
بالصحــة والعافيــة. واكد ان 
هذا احلب املتبادل بني صاحب 
الســمو والشــعب الكويتــي 
ليس مســتغربا، وهذا يعود 
للعاقة الوطيدة التي جتمعنا 
مع احلاكم والذي نشعر بأنه 
اقرب مــا يكون لاب احلنون 

على ابناء شعبه.

عودة ميمونة
مــن جهتــه، قــال رئيس 
مجلــس ادارة النادي العربي 
عبدالعزيز عاشور ان الكويت 
انتظرت بفارغ الصبر العودة 
امليمونة لسمو االمير ملا لسموه 
من مكانة رفيعة في قلوب كل 
اهــل الكويــت واملقيمني على 

ارضها.
نشــعر  اننــا  واضــاف: 
بالفخــر واالعتــزاز للكثيــر 
مــن االدوار التاريخيــة التي 
قام بها ســموه جتاه الكويت 
وابنائهــا ولم يتوقف عطاؤه 
على حدود الكويت بل تعداها 
الى اخلارج حتى استحق لقب 
قائد االنســانية، وقال: كانت 
لسمو االمير مواقف متعددة 
وكبيرة جتاه أبنائه الرياضيني 
طوال مسيرة احلركة الرياضية 
في الباد وآخرها خال ازمة 
االيقــاف الرياضــي والتي مت 
جتاوزها بنجاح، فرغم مشاغله 
الكثيــرة واعباء املســؤولية 
اال أنــه كان قريبــا من أبنائه 
الرياضيــني وقــدم كل انواع 
الدعم بحــرص واهتمام على 

الشباب الرياضي.

بشرى ننتظرها بلهفة
وقال جنم الكرة الكويتية 
الرياضي  الســابق واحمللــل 
عبــداهلل وبــران ان عــودة 
ســمو األمير بشــرى ســارة 
كنــا ننتظرها بلهفة وشــوق 
وقلوبنا كانت تدعو له بالشفاء 
والعودة إلينا كي نحتفل معه 
شــعبا أحببنــاه والــدا قائدا 
لبلدنا، وأفضال ســمو األمير 
على الرياضيني كثيرة فقد كان 
لنا الداعم فــي كل البطوالت 
التي شــاركنا بها وتشــرفنا 
مبقابلتــه كرياضيني في عدة 
مناسبات وكان سموه يزودنا 
بالنصائح ويحثنا على التمثيل 
املشرف وممارســة الرياضة 
مبفهوم احلــب والتســامح، 
ودعا وبــران املولى عز وجل 
ان يحفظ والدنا أمير اإلنسانية 

ويحفظ لنا بلدنا آمنا مستقرا 
متحابا مواطنني ومقيمني.

السند األول
وبــارك أمــني ســر نادي 
أبواحلسن  القادسية حســن 
للشــعب الكويتــي واملقيمني 
علــى أرضــه عــودة صاحب 
الســمو للباد بعدما َمنَّ اهلل 
عليه بالصحة والعافية، وقال 
إن سموه صاحب أياد بيضاء 
على الرياضة الكويتية وأبنائه 
الرياضيــني، حيث إنه يكون 
الســند األول في أي مشــكلة 
تعتــرض الرياضــة داخليــا 
وخارجيــا، وقــال: ان عودة 
سمو األمير ساملا معافى أدخلت 
السعادة في كل بيت كويتي، 
متمنيا مــن اهلل عز وجل أن 

يحفظه ذخرا للباد.

حب وامتنان
مــن جانبه، أبــدى رئيس 
نادي اليرموك فهد غامن سعادته 
بعودة سمو األمير، مؤكدا أنها 
سعادة لكل الشعب الكويتي 
الذي كان يترقب عودة سموه 
بكل حب وامتنان، مشيرا إلى 
أن أمير اإلنسانية كان ومازال 
الداعم األول للشباب الرياضي 
في جميــع األلعاب من خال 
توجيهاته السامية حرصا من 
سموه على النهضة في جميع 

املجاالت.

راعي نهضتنا
وعبــر رئيــس االحتادين 
العربــي والكويتــي للرماية 
م.دعيج العتيبي بالنيابة عن 
اخوانه أعضاء مجلس اإلدارة 
عن سعادته بعودة سمو األمير 
إلى بلده ساملا معافى، متمنيا 
أن ميــن اهلل عليــه بالصحة 
بالعافية. وقال إن سموه يعتبر 
راعي نهضتنا، حيث حصلنا 
على مراكز متقدمة وحتقيق 
١٠64 ميدالية أوملبية وعاملية 
وآســيوية وعربية بفضل ما 
نلقــاه من رعاية ســامية من 

سموه واحلكومة.

مكانة كبيرة
بــدوره، اعتبر أمني ســر 
نــادي الكويت وليد الراشــد 
أن اكثــر ما اســعد الكويتيني 
في الفترة األخيرة هي أخبار 
عــودة صاحــب الســمو الى 
الكويت مــن جديد بعد فترة 
من الترقب عاشــها الشــعب 
الكويتي لاطمئنان على صحة 
سموه، ولفت الى أن صاحب 
الســمو له مكانــة كبيرة في 
قلــوب الكويتيني وهذا يعود 

لقربه منهم.

القائد واملعلم
وأكــد مدرب فريــق الكرة 
بنادي الكويت ســابقا محمد 
عبداهلل ان فرحته بخبر عودة 
صاحب السمو ال توصف وذلك 
عقب أيام من الترقب انتظارا 
لهــذا اخلبر الذي أســعد أهل 
الكويت، واضاف ان الكويتيني 
جميعــا كان يترقبــون هــذا 
اخلبــر وصاحب الســمو هو 
القائد واملعلم واحلكيم وأمير 
االنسانية وتواجده في الباد 
مينحنا االطمئنان ويشعرنا 

بالسعادة.

قرت أعيننا
نــادي  رئيســة  وقالــت 
الرياضي  الكويتــي  الطموح 
الذهنيــة رحــاب  لإلعاقــات 
بورســلي أن الديــرة زانــت 
بعــودة صاحب الســمو من 

رحلته العاجية.
واضافت بورســلي »قرت 
أعيننا بوصول والدنا للديرة 
وكلنا اشتقنا له وعودته للبلد 
أعادت الروح لها ونسأل اهلل 
أن يطيل فــي عمره ومينحه 
الصحة والعافية ليبقى سندا 

لنا«.
وأردفت بورســلي: نشكر 
صاحب الســمو على عطائه 
البنائه املعاقني ومســاندتهم 

وتوفير الدعم لهم.

سند الرياضيني
مــن جانبه، توجه رئيس 
احتاد كرة اليــد الفريق ركن 
متقاعد ناصر صالح بومرزوق 
بأبهــى التهانــي والتبريكات 
لصاحب السمو األمير مبناسبة 
عودتــه ســاملا معافــى مــن 
رحلة العاج وعودته معافى 
الــى أرض الكويت احلبيبة. 
وحقيقــة ال ميكــن أن نوفي 
ســموه حقه من املديح حيث 
إنــه لطاملا ســاند الرياضيني 
الرياضيــة  البيئــة  ووفــر 
ملختلف األلعاب واألندية دون 

استثناءات.

بهذه املناسبة الكرمية.
وذكــر العجمي ان مواقف 
صاحب الســمو راســخة في 
قلوب اجلميع ووقوفه خلف 
عجلة تقدم الرياضة الكويتية 
واضح وضوح الشمس، كما ان 
من مواقفه االيجابية الداعمة 
لنــادي االلعــاب الشــتوية 
التوجيــه لدعمهــا معنويــا 
وماديا واالهتمام بها وتوفير 
منشآت جديدة لتكون كبقية 
االلعاب الرياضية، ونحن لن 
نوفــي صاحب الســمو حقه 
مهمــا حتدثنا حــول فضائله 
ولن نعطيــه حقه فهو الوالد 
القائد والذي لطاملا دعم اجلميع 

وقــال مزعــل ان صاحــب 
الســمو الداعم االكبر واالول 
للرياضة والرياضيني في الباد 
وخير دليل على ذلك تشريفه 
الرياضية وحضوره  لاسرة 
للمبــاراة النهائيــة التي تقام 
على كأس سموه، مشيرا الى 
ان ادارة خيطان كان لها الشرف 
الصعود على منصة التتويج 
في النسخة املاضية والتشرف 
مبصافحته، االمر الذي كان له 
بالــغ االثر فــي نفوس العبي 

ومنتمي نادي خيطان.

البالد اشتاقت ألمير االنسانية
من جانبه، قال رئيس نادي 
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همالن الهمالن

الشيخ أحمد اليوسف

الشيخ تركي اليوسف

حسن ابو احلسن

عبداهلل وبرانمحمد عبد اهلل

دعيج العتيبي

ناصر صالح بومرزوق

جمال مبارك

حمد الدبوس

د. حمود فليطح

فهيد العجمي عبداهلل مزعل

الشيخ أحمد اجلابرد. صقر املال

عبدالعزيز عاشور

صدورنا.

نهضة في مختلف املجاالت
بــدوره، أكد الشــيخ أحمد 
اجلابر أن الكويت تشهد نهضة 
مطردة يشــار لها بالبنان في 
مختلــف املجــاالت، ومكانــة 
مرموقة بني سائر األمم، وهذا 
بفضل قيادة سموه احلكيمة، 
مضيفا: يحظى الشباب الكويتي 
دائما باهتمام كبير لدى صاحب 
السمو األمير وها نحن نشهد 
يومــا بعــد آخر تألق شــباب 
الكويت في مختلــف امليادين 
العلميــة واألدبية والرياضية 
والفنية، إقليميا ودوليا، وهذا 
بفضل توجيه سموه الدائم في 
االهتمام بشباب الكويت عماد 

املستقبل.

قائد االنسانية
وقــال رئيس مجلس إدارة 
نادي الســاملية الشــيخ تركي 
اليوســف إن عــودة صاحــب 
الســمو للبــاد ســاملا معافى 
الفرح والســرور لكل  أدخلت 
بيت فــي الكويــت، وقال: هلل 
احلمد على عودة ســموه إلى 
أرض الوطن، وأدامه اهلل ساملا 
يرفل مبوفور الصحة والعافية 
وقائــدا إنســانيا عامليا ورمزا 
وطنيا نقتدي بأفعاله، ونستمد 
احلكمة من كلماته الســامية، 
ومآثر ســموه الكرمية ال تعد 
وال حتصــى، وأفضالــه على 
الرياضيني كثيرة وفي جميع 
األلعــاب، فســموه حريــص 
على أبنائه الرياضيني، ودائم 
االهتمام بهم، ونتشرف مبقابلته 
واالنصات لتوجيهاته السامية 
كل موســم رياضي في بطولة 
كأس األميــر، والتــي تظهر ما 
يكنه ســموه من تقدير وحب 

ألبنائه الرياضيني.

سعادة كبيرة
من ناحيتــه، أبدى رئيس 
نادي القادســية السابق فواز 
احلســاوي ســعادته بعــودة 
صاحب الســمو بعــد تعافيه 
من العارض الصحي، مشــيرا 
إلى أن الفرحة الكبيرة بعودته 
نشــاهدها في أعــني الصغير 
والكبير واملواطن واملقيم على 
هــذه األرض الطيبة، فمواقف 
سموه االنسانية تعتبر مثاال 
يحتذى في جميع دول العالم.

وقال احلســاوي إن ســمو 
األمير يعتبر أحد أسباب نهضة 
الرئيســي  الرياضــة والداعم 
لهــا وحريــص كل احلــرص 
علــى الشــباب الرياضــي من 
خال الدعم املــادي واملعنوي 
والتوجيهات بصورة مستمرة، 
متمنيا أن يطيل املولى عز وجل 
في عمر سموه وأن يحفظه من 

كل سوء.

قدوتنا ونبراس عملنا
مــن جانبــه، أكــد رئيــس 
مجلس إدارة نادي الفحيحيل 
حمد الدبوس أن العودة امليمونة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد هي فرحة كبيرة 
للكويــت وأهلهــا وجميع من 
يقطــن علــى أرض الصداقــة 
والســام، مضيفا: هلل احلمد 
والفضل بتمام الصحة والعافية 
على والد اجلميع وقائد العمل 
اإلنساني أميرنا وقائدنا صاحب 
السمو الشــيخ صباح األحمد 
»وقــّرت عــني أهــل الكويت« 
بعودتــه، وســموه قدوتنــا 
ونبراس عملنا، وكلماته نهجنا 
الذي نسير عليه قدر اجتهادنا 
وهي خالدة في وجداننا نحفظها 
وننقلها لألجيال املقبلة، ولكم 
شــرفنا ونحن ننظــر التقدير 
واإلجال الكبيرين الذي نلقاه 
خارج الكويــت نظير األعمال 
اإلنســانية العظيمة لصاحب 
الســمو في العديــد من الدول 
الشقيقة والصديقة، دام سموه 
قائــدا ودامــت الكويــت ترفل 
بالرخاء حتت قيادته احلكيمة.

القلوب كلها معاك
من جهته، عبر النجم الدولي 
الســابق في كــرة القدم جمال 

جنوم الزمن اجلميل: األمير داعم كبير للرياضة  
أصدر عدد من جنوم الرياضة الكويتية الســابقني بيانا 
عبروا من خالله عن فرحتهم وســعادتهم بالعودة امليمونة 
لصاحب الســمو األمير من رحلة العالج. وجاء في بيانهم: 
نحمد اهلل ونشكره كثيرا على سالمة والدنا وقائد مسيرتنا 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة عودة 
سموه نتقدم نحن أبناءك العبني املنتخب الكويتي لكرة القدم 
بتهنئة الشــعب الكويتي الوفي املخلــص الذي أثبت للعالم 
وفاءه ومحبته لوالد اجلميع أثناء الفترة التي تواجد سموه 
فيها خارج الكويت فــي الواليات املتحدة األميركية إلجراء 
الفحوصات الطبية والتي تكللت بحمد اهلل وفضله بسالمة 
والدنا صاحب الســمو أطال اهلل وأمد بعمره، وكذلك نبارك 
لألخوة واألصدقاء املقيمني على أرض الكويت وطن اجلميع 
وإلى كل شــعوب اخلليج والوطن العربي بســالمة وعودة 

سموه ورجوعه ساملا معافى لبلده الكويت.
ونحن يا صاحب السمو أبناؤك الرياضيني املخلصني نعاهدك 
بأننا سنظل كما عرفتنا أوفياء وسندا لسموك وللكويت. ولن 
ننسى مواقفك السامية والكبيرة ودعمك الال محدود للرياضة 
والرياضيني وخاصة كرة القــدم واهتمامك ودورك الكبير 
لرفع اإليقاف الرياضي عن بلدنا الكويت الغالية وعودة علمنا 

يرفرف في جميع احملافل الدولية.. وستظل الرياضة والشباب 
الرياضي الكويتي ممتنني طوال حياتهم إلى والدنا وأميرنا 
الشيخ صباح األحمد.. وبهذه املناسبة العزيزة والغالية على 
قلوبنا، نتوجه باحلمد والشــكر هلل كثيرا على عودتك ساملا 
معافى لقيادة الكويت وشــعبها الطيب الذي ينتظر عودتك 

بكل شوق وحب يا قائد االنسانية ورمز احلكمة والسالم.
نورت الكويت وزاد نورها.. يوم أصبحنا بعودة أميرنا 

صباح.. صباح السالم وصباح اإلنسانية.
أبناؤك الرياضيني: سعد احلوطي ـ بدر بوعباس ـ احمد 
الطرابلسيـ  جاسم يعقوبـ  ابراهيم دريهمـ  خالد احلربان 
ـ فيصل اجلزاف ـ محمد كرم ـ عبدالوهاب البناي ـ احمد 
عسكر ـ صالح العصفور ـ يوسف سويد ـ حمد بوحمد ـ 
علي مرويـ  د.حمود فليطحـ  د.حسني املكيميـ  فتحي كميل 
ـ فوزي ابراهيمـ  عبدالرضا عباسـ  عبداهلل معيوفـ  علي 
املال ـ بدر حجي ـ جوادمقصيد ـ سامي احلشاش ـ محمد 
ابراهيم ـ نعيم ســعد ـ قاسم حمزة ـ دحسني اخلضري ـ 
وليد اجلاسم ـ محمد الذاير ـ محبوب جمعة ـ رضا معرفي 
ـ عبداللطيف الرشدانـ  عبدالنبي حافظـ  بدر دريع - محمد 

املسند - سعود بوحمد - فيصل العصفور.

 عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان ـ يعقوب العوضي ـ هادي العنزي
ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي

تناقل أهل الكويت واملقيمون على أرضها الطيبة البشرى فرحني والبهجة 
ترتسم على محياهم بعودة قائد العمل االنساني صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد إلى أرض الوطن ساملا معافى، مستذكرين مآثر 
سموه الكرمية التي ال حتصى، والتي لم تشمل الكويت وأهلها واملقيمني 
على أرضها فقط، بل تعدت أيادي ســموه البيضاء لتشمل العديد من 
شعوب العالم، ممن ضاقت بهم احلال وتقطعت بهم السبل بسبب كارثة 
طبيعية أو حرب أهلية، لتغيثهم ومتد يد العون واملساعدة لهم، وتخرجهم 
من مأزق الضيق إلى رحابة األمل. »األنباء« التقت عددا من املسؤولني 
والقيادات الرياضية لتنقل مشــاعرهم وســعادتهم بالعودة امليمونة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد، وجاءت كلماتهم كالتالي:

سعاد حاكم

فواز احلساوي

رحاب بورسلي

فهد غامن

وليد الراشد


