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رجال األمن بذلوا مجهودات كبيرة للحيلولة دون وقوع أي إخالل باألمن..والصعايدة احتفلوا على طريقتهم اخلاصة بـ »التحطيب« بالتأهل لنهائي كأس أفريقيا

المصريون في الكويت سهروا حتى الصباح وغنوا: »جدو.. جدو أوعى يجيلك جدو« 
أسامة أبوالسعود

في ليلة كروية رائعة لقن خاللها منتخب »الساجدين« 
منتخب »ثعالب الصحراء« دروسا لن ينسوها ما عاشوا، 
اولها انهم اسياد الكرة االفريقية وافضل فريق في القارة 
السمراء، وثانيها في االخالق الكروية الرائعة، وثالث 

درسا في مهارات وفنون الساحرة املستديرة.
املصريون بهروا العالم بأداء راق وحققوا حلمهم بالثأر 
من اجلزائر وروضوا »الثعالب« ووضعوهم في قفص 
بعدما قلموا مخالبهم برباعية نظيفة س���جلها حسني 
عبدربه من ركلة جزاء )38( ومحمد زيدان )65( ومحمد 
عبدالشافي )80( ومحمد ناجي »جدو« في الدقيقة 93 
من عمر اللقاء، وس���تظل في ذاكرة ابناء البلدين وكل 

عشاق الساحرة املستديرة الى يوم الدين.
وفور انطالق صافرة احلكم البنيني املتميز كوفي 
كودجا، انطلقت جماهير وعشاق الساحرة املستديرة 
ف���ي الكويت وخرج آالف اجلماهير من »ابناء الكنانة« 
واخوانهم من الكويتيني وس���ائر اجلنسيات العربية 

العاش���قة للعب النظيف والكرة املمتعة الى الشوارع 
من اجلهراء الى حولي والساملية والفروانية وخيطان 
واالحمدي ومختلف املناطق االخرى في فرحة عفوية 
غامرة وأضاءوا سماء الكويت بااللعاب النارية ورددوا 
»انا مصري وابوي مصري.. بسماري ولوني مصري«، 
»ومش���ربتش من نيلها.. جرب���ت تغنيلها«، و»جدو..

جدو.. اوعى يجيلك جدو« وحلسن شحاته »علمهم يا 
معلم.. خللي اجلزائر تتعلم«. واطلقت العديد من النساء 
الزغاريد ووزعت الشيكوالته، واستمرت املسيرات بأبواق 
السيارات وااللعاب النارية حتى صباح امس ابتهاجا بتلك 
املناسبة السعيدة ومناسبة االعياد الوطنية الكويتية، 
وردد احلضور احلاشد شعارات تنم عن حب الكويت 
وصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة 
ذكرى تولي س���موه مسند االمارة وعودة سمو الشيخ 

سالم العلي معاف بسالمة اهلل.
وهنأ القنصل العام املصري لدى الكويت الس���فير 
صالح الوسيمي جماهير مصر في الكويت ومصر وفي 

كل م���كان بهذا الفوز التاريخي، مؤكدا ان ابناء الكنانة 
يستحقون هذا الفوز بعد 90 دقيقة من االمتاع الكروي 
واللعب النظيف وأكدوا انهم ملوك القارة السمراء في 
كرة الق���دم. املصريون وهم في غمرة الفرح بالثأر من 
منتخب اجلزائر الذي تس���بب في اخ���راج »الفراعنة« 
م���ن كأس العالم، اكدوا ان هذه ه���ي النتيجة العادلة 
بني الفريقني وهذا هو املس���توى احلقيقي بني منتخب 
»الساجدين« و»ثعالب الصحراء« اجلزائريني، وليس 
م���ا حدث في معركة ام درمان م���ن خروج على جميع 

االصول الكروية.
ووس���ط هذه الفرحة، ينظر املصريون في الكويت 
وفي كل م���كان الى املباراة النهائي���ة يوم غد مع غانا 
ف���ي لواندا ودعوات كل القلوب ان يحقق اهلل االمل في 
حصول منتخب الس���اجدين على الفوز للمرة الثالثة 
على التوالي في تاريخه ويعيد البس���مة اجلميلة الى 
كل القلوب العاشقة للساحرة املستديرة ولالنتصارات 

التي عودنا عليها املنتخب املصري.

»الفراعنة« اصطادوا ثعالب الصحراء برباعية.. ولقنوهم دروسًا في فنون الساحرة المستديرة واألخالق الرياضية وأكدوا أنهم أسياد القارة السمراء

أسرة »األنباء« احتفلت بفوز مصر.. على طريقتها
احتف���ل الزمالء ف���ي »األنب���اء« بالفوز 
العريض للمنتخب املصري على نظيره 
اجلزائري في مباراتهما خالل نصف نهائي 

كأس أفريقيا لكرة القدم.
وقد حرص بعضهم عل���ى حمل األعالم 
املصرية، وفاني���الت بعض جنوم املنتخب 
املصري، مؤكدين ان نتيجة املباراة ستبقى 
محفورة في الذاكرة مبا حملته من فنون كرة 
القدم اجلميلة التي قدمها الالعبون املصريون 
خالل اللقاء، مع حتليهم بالروح الرياضية 
وحرصهم على الهدوء، م���ا مكنهم من ذلك 
االنتصار الكبير، وبهذه املناسبة أحضر الزميل 
أسامة أبوالس���عود قالبا من احللوى مزينا 
بالعلم املص���ري فيما علته عبارات التهنئة 
بالفوز، وقد مت قط���ع الكيك بحضور مدير 
التحرير الزميل محمد احلس���يني والزميل 

أحمد الشحومي.

والزمالء سامي حطاب وإبراهيم محمد وخالد عبدالعال وعلي سرحان يعبرون عن فرحتهم الزمالء مصطفى بركات ومحمد عزت وشريف قرشي وجورج مفوض يحتفلون  الزميالن محمد احلسيني وأحمد الشحومي يشاركان اسرة »األنباء« في قطع كيكة االحتفال مبناسبة الفوز الكبير

الزمالء أحمد الشحومي وذعار الرشيدي وأسامة ابو السعود مع الزمالء في قسم الكمبيوتر كيكة الزميل اسامة ابوالسعود

)محمد ماهر( )أحمد باكير(اجلماهير املصرية حتمل األعالم إبتهاجا بالفوز الساحق على اجلزائر في نصف نهائي كأس أفريقيا  املصريون حملوا األعالم وصورة صاحب السمو األمير تعبيرا عن فرحتهم بالفوز وامتنانهم للكويت 

بعد إغالقهم طرقات رئيسية وتنظيم مسيرات

»الداخلية« حررت مئات المخالفات المرورية
وتتجه إلى إبعاد وافدين عرقلوا حركة السير

أمير زكي ـ هاني الظفيري
اعتب����ر مص����در 
امني رفيع املستوى 
ما ص����در عن بعض 
اجلماهي����ر املصرية 
والتي خرجت باآلالف 
بعد فوز فريقها على 
املنتخب اجلزائري 4 
- 0 من عرقلة حلركة 
السير على طرقات 
رئيسية غير مقبول، 

مشيرا الى ان وزارة الداخلية ال متانع في ان تعبر 
اجلالية املصرية عن فرحتها بالفوز والتأهل للدور 
النهائي، لكن بش����كل ال يؤدي الى احلاق الضرر 
باآلخرين، الفتا الى ان هناك طرقات رئيسية في 
محافظات الفروانية واجلهراء واالحمدي وحولي 

اغلقت بفعل املسيرات.
واكد املصدر االمني ان قطاع املرور ممثال في 
وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
اشرفا حتى س����اعات الصباح االولى على فتح 
الطرق����ات امام املارة، مؤك����دا في الوقت ذاته ان 
دوريات املرور والدوريات الشاملة حررت مئات 
املخالفات املرورية والتي حملت معظمها عرقلة 

حركة السير وتنظيم 
واخلروج  مسيرات 

عن اآلداب العامة.
وكش����ف املصدر 
ان بع����ض الوافدين 
مت احتجازه����م بعد 
تطاولهم على رجال 
والتح����دث  االم����ن 
بأسلوب غير الئق، 
مشيرا الى ان وزارة 
الداخلية قد تتجه الى 
ابعاد هؤالء الوافدي����ن. واضاف املصدر ان احد 
الوافدين ابلغه اللواء د.مصطفى الزعابي بصفته 
الوظيفية وطلب منه عدم التوقف وعرقلة حركة 
السير، فما كان من هذا الوافد اال ان قال له: اللوحات 

موضوعة على املركبة وافعل ما شئت.
واش����ار املصدر االمني ال����ى ان املخالفات لم 
تقتصر على الوافدين املصريني، بل شملت ايضا 
مواطنني وخليجيني ووافدين عربا شاركوا في 

تنظيم هذه املسيرات.
واع����رب املصدر عن امله ف����ي التزام قائدي 
املركبات بالس����لوك الع����ام واالبتعاد عن كل ما 
من ش����أنه مضايقة اآلخرين وتنظيم مسيرات 
تعرقل حركة السير وتسهم في تعطيل مصالح 

اآلخرين.

اللواء محمود الدوسري اللواء د.مصطفى الزعابي


