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الصعايدة احتفلوا وغنوا ورقصوافرحة شبابية بفوز الفراعنة

الكأس بأيد مصرية

المصريون في الكويت لم يناموا ليلتهم: »عاوز تهدو.. هاتلو جدو«

أسامة أبو السعود
..وفعله���ا ابناء املعلم حس���ن ش���حاتة 
وحصدوا الكأس االفريقية الثالثة على التوالي 
والس���ابعة في تاريخ املصري���ن وحصدوا 
حب واحت���رام وتقدير املالين من املصرين 
والعرب والعالم.. فعلوها بعدما تخطوا غانا 
والكاميرون ونيجيريا واجلزائر وكلها فرق 
تأهلت للموندي���ال.. فعلوها في اجناز غير 
مسبوق بأخالق كروية رفيعة واحترام للخصم 
وحصدوا جوائز افضل العب وافضل حارس 

وافضل هداف وافضل اخالق.
جيل كتب بأحرف من نور تاريخا مشرفا 

ملصر كلها وبهروا العالم بفنون الس���احرة 
املستديرة وكانوا االحق واالجدر بالوصول 
الى مونديال جنوب افريقيا لوال االسباب التي 

يعرفها اجلميع.
فرحة عارمة غطت شوارع مصر والعالم 
العربي والعالم اجم����ع ابتهاجا بهذا الفوز 
الكبير البناء الفراعنة منتخب »الساجدين« 
وفي مقدمة تلك اجلموع كانت الكويت بأهلها 
وشعبها واملقيمن على ارضها الذين خرجوا 
في فرحة عفوية رائعة وغطت االعالم املصرية 
تعانق الكويتية في كل مناطق الكويت من 
اجله����راء الى الس����املية واالحمدي وحولي 

والشويخ وخيطان والفروانية وغيرها من 
املناطق االخرى.

ولم يهدأ مطر اخلير الذي هطل على البالد 
مس���اء امس قبيل اطالق احلكم املالي كومان 
كوليبال���ي صافرة نهاية املب���اراة وال البرق 
والصواعق من حرارة الفرحة بفوز الفراعنة 
وانطلقت الزغاريد وااللعاب النارية مدوية في 
سماء الكويت ابتهاجا بهذا الفوز الغالي بالكأس 

االفريقية التي لن تغادر حضن املصرين.
وقامت العديد من النساء بتوزيع احللوى 
والعصائر بهذه املناسبة وخرجت املسيرات 
احملتفية بفوز املصرين من اغلب اجلنسيات 

املتواجدة على ارض الكويت من سورية ولبنان 
واالردن وفلسطن والسعودية واالمارات وسائر 
دول اخللي���ج وفي مقدمتهم ابناء هذا الوطن 
الوفي الكويت العزيز على قلوب جميع العرب 

ليعلنوا فرحتهم حتى فجر امس.
وهتف االالف من عشاق الفراعنة ومنتخب 
الساجدين »عاوز تهدو.. هاتلو جدو«، و»يامعلم 
علمهم يامعلم.. خلي العالم يتعلم«، »ارقص 
ياحضري«، كما هتفوا باسم احمد حسن وزيزو 
واحملمدي وسائر العبي الفريق الوطني الرجالة 

بجد.
هنيئا للمصرين بهذا الفوز الغالي وهنيئا 

للعرب من عش���اق ام الدنيا واملخلصن لها 
من اوفياء العرب هذا االجناز التاريخي غير 
املس���بوق وهنيئا للكويت التي حتتفل هذه 
االيام الغالية بأعياد االستقالل والتحرير وعيد 
تولي صاحب الس���مو االمير مس���ند االمارة 
والعودة امليمونة لسمو الشيخ سالم العلي 

� حفظهم اهلل جميعا.

االمن تعامل باحترام مع المحتفلين بالفوز 

تعامل رجال االمن بكل االحترام مع املسيرات 
احلاش���دة التي خرجت في مختلف شوارع 
الب���الد للفرح بفوز مص���ر التاريخي بكأس 

افريقيا للمرة الثالثة على التوالي وحاولوا 
تنظيم حركة السير خاصة ان املباراة انتهت 
في التاسعة مساء وهو وقت الذروة املسائي 
نظرا خلروج املوظفن من الدوام الثاني في 

هذا الوقت.
وجنح رجال االمن في تامن سالمة احملتفلن 
بالفوز واحملافظة على سير احلركة املرورية 
في الشوارع الرئيسية وانسيابيتها وشاركوا 
املصرين فرحتهم بهذا الفوز التاريخي.. فشكرا 
لقيادات الداخلية والفراد الش���رطة والقوات 
اخلاصة الذين بذلوا جهودا كبيرة ووضعوا 

خطة محكمة يسرت االمور. 

رجال على قدر المسؤولية
انتهت أمم أفريقيا 2010، ذلك العرس األنغولي الذي 
زف املنتخب املصري كأفضل منتخب في القارة السمراء، 
فقد كان منتخب الساجدين على موعد مع الفرحة ليسعد 
املالين في كل بقاع العالم، ليس الوطن العربي فقط بل 
قد جتد كل دولة فيها من فرح، لفوز أحفاد الفراعنة الذين 

أثبتوا بالفعل انهم رجال على قدر املسؤولية.
إمنا ال���ذي يبهر بالفعل طبيع���ة الفرحة التي عمت 
الوط���ن العربي ونحن على ه���ذه األرض الطيبة أرض 
الكويت، البد ان نقف وقفة احترام لهذا البلد تقديرا ألرضه 
وأميره وحكومته وش���عبه، ألن ما يحدث على أرضها 
هو بالفعل الذي يعبر عن وحدة العروبة والدين بغض 
النظر عن نوعية احلدث، دعونا نرفع العلم الكويتي الى 
جانب العلم املصري وندمج الس���المن الوطنين حتى 
نستخلص منهم سالما وطنيا واحدا يعبر عن االخوة. 
هذا هو إحس���اس كل مصري وكل كويتي، لم ال؟ ونحن 
ن���رى الكويت تتغنى فرحا ليلة كل فوز مصري، أليس 

ذلك هو احلب والتالحم؟
إن ما يفعل���ه رجال األمن واملواطن���ون في الكويت 
لتهيئة اجلو اجلميل إلخوانهم املصرين عشية كل نصر، 
إمنا هو عمل أصيل سنظل نذكره للكويت حتى يواري 
أعيننا التراب، وه���ذا بالفعل الذي يدعونا الى ان نرفع 
علم الكوي���ت حن ننتصر في أي مجال رياضيا كان او 
غير ذلك، ول���و على ارض مصر، وال مبالغة اذا قلنا ان 
هذا الش���عور لدى كل مصري رأى وشاهد وعاش األيام 
املاضية أيام فرحة الفوز ب���كأس أفريقيا، فوز منتخب 

الساجدين للمرة الثالثة على التوالي.
شكر وتقدير واعتزاز إلى أرض الكويت وإلى حكومتها 
وشعبها وإلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وإلى أعض���اء مجلس األمة الذين لم يخفوا ش���عورهم 
وفرحتهم أيضا بفوز مصر فأنا مصري وطني الكويت 

وأنا كويتي وطني مصر.

محمد طه خاطر
مواطن مصري

كأس أمم أفريقيا

 لكرة القدم »أنغوال 2010«
من 10 إلى 31 يناير

الثالثاء
2 فبراير 2010

51


