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مبارك  يمنح أبطال أفريقيا أوسمة الرياضة من الطبقة األولى 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
كرم الرئيس املصري حس���ني مبارك مس���اء أمس األول بعثة 
منتخب الفراعنة واحتاد كرة القدم مبنحهم األوسمة على اإلجناز 
الرياضي التاريخي الذي حققه املنتخب بفوزه ببطولة كأس األمم 
االفريقية للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتي 

أقيمت في أنغوال.
وبهذه املناسبة منح الرئيس مبارك أوسمة الرياضة من الطبقة 
األولى ل� 23 العبا و12 إداريا وفنيا و8 شخصيات أعضاء في مجلس 
إدارة احتاد الكرة، وجاء هذا التكرمي رفيع املس���توى بعد ساعات 

قالئل من االجناز الذي حتقق في انغوال.
وألقى الرئيس مب���ارك كلمة في هذا االحتفال الذي أقيم مبقر 
رئاس���ة اجلمهورية مبصر قال فيها: أهنئكم باس���م شعب مصر 

تهنئة من القلب، فلقد أس���عدمت كل مصري ومصرية بأداء رفيع 
ومش���رف في أنغوال، وحققتم إجنازا تاريخيا غير مسبوق عبر 

دورات كأس األمم األفريقية.
وأضاف قائال: دافعتم دفاعا بطوليا عن اللقب وعدمت الى أرض 
الوطن ب���كأس األمم االفريقية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة 
الس���ابعة منذ بدء هذه البطولة. سجلتم باسمكم أرقاما قياسية 
يصع���ب تكرارها، أحرزمت الفوز بالبطولة دون هزمية أو تعادل، 
وحققتم هذا الفوز مبدير فني من أبناء هذه األرض الطيبة وأداء 
متميز ملنتخب مصر، لقد كانت قلوب املصريني معكم في أنغوال 
يوما بيوم، وكنتم بأدائكم وحماسكم وتفانيكم على قدر املسؤولية، 
وعلى قدر ما تطلعت إليه آمال الشعب، كنتم منوذجا حيا لتصميم 
وعزم املصريني، وشاهدا على انتماء هذا اجليل من شباب الوطن 

ملصر ورايتها.
ومضى قائال: إننى عندما حرصت على استقبالكم مبطار القاهرة، 
وإذ استقبلكم اآلن مبقر رئاسة اجلمهورية، إمنا أقول لكم وألبناء 
الشعب، إن مصر تقدر كل من يجزل لها العطاء، وتكرم من يجتهد 
إلعالء رايتها ومكانتها، لقد أسعدمت بأدائكم الرائع قلوب املصريني.. 
وإن مصر عندما متنح أوس���متها ونياشينها تكرم في شخصكم 
هذا اجليل م���ن أبنائها، وتتوج فرحة مئات اآلالف الذين خرجوا 
لش���وارعها وميادينها، رافعني رايتها، هاتفني باسمها، ومعبرين 

عن حبهم وانتمائهم ووالئهم لهذا الوطن العظيم.
وقال الرئي���س املصري كذلك: إنني إذ أتوج���ه بالتهنئة لكم، 
ولشعب مصر وجالياتها في اخلارج، أقول إن هذا الفوز مبعانيه 
ودالالته لم يكن س���هال ولم يكن الطريق إليه مفروش���ا بالورود 

لكنه حتقق في النهاية، وكما هو مطلوب في كل املجاالت، بالثقة 
واجلهد والتصميم والكفاح فتلك هي مصر وهؤالء هم املصريون 

دائما وأبدا.
وعقب انتهاء الرئيس مبارك من القاء كلمته أقام حفل استقبال 
تكرميا لبعث���ة »األبطال« وأعضاء االحتاد املص���ري لكرة القدم 
والقيادات الرياضية حضره رؤس���اء مجالس الوزراء والشعب 
والش���ورى ووزراء الدفاع والداخلية واإلع���الم ود.زكريا عزمى 

رئيس ديوان رئيس اجلمهورية.
كما حضره عالء وجمال مبارك باالضافة الى رؤساء األحزاب 
ورؤس���اء حترير الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق األوسط 
وعدد من كبار الشخصيات الرياضية وفى مقدمتهم م.حسن صقر 

رئيس املجلس القومي للرياضة.

أشاد بما حققه الالعبون في أسرع تكريم شعبي ورسمي

مبارك يتسلم كأس أفريقيا من قائد املنتخب أحمد حسن

)هاني الشمري ـ محمد ماهر(الزمالء في قسم الكمبيوتر يرفعون علم مصر فرحا بالفوز

مشاركة من الزمالء في قسم التصحيح

بدء الهجوم على كيكة الزمالء في قسم الكمبيوتر

كيكة الزمالء في قسم الكمبيوتر

مداعبة بني الزميلني ذعار الرشيدي وحسن ماهر

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميالن عاطف غزال وذعار الرشيدي يشاركون في قطع قالب احللوى

حوار باسم بني الرئيس املصري حسني مبارك وحارس »الفراعنة« عصام احلضري

ابراهيم مطر
احتفى الزم����الء في »األنب����اء« بالفوز 
التاريخي للمنتخب املصري ببطولة كأس 
األمم األفريقية للمرة السابعة في تاريخه 
والثالثة على التوالي. وكعادته أحضر الزميل 
أسامة أبوالسعود قالبا من احللوى مزينا 
بالعلم املصري، وعلته عبارات التهنئة بالفوز، 
كما حرص الزمالء في قسم الكمبيوتر على 
االحتفال على طريقتهم بإحضار العديد من 
أنواع احللوى وكتبوا عليها عبارة ش����كر 

للنائب الس����ابق واحملامي أحمد الشحومي 
حلرصه على مشاركة اجلالية املصرية الفرحة 
وقد شارك في احلفل مدير التحرير الزميل 
محمد احلسيني وسكرتير التحرير الزميل 
عاطف غزال. وقبل قطع الكيكة غنى بعض 
الزمالء العديد من األهازيج الشهيرة، وركزوا 
كثيرا على حتية مفاجأة البطولة األفريقية 
النجم محمد ناجي »جدو« من خالل ترديد 
بعض األغاني باسمه والتي أبرزها »اوعى 

يجيلك جدو«.

»األنباء« تحتفل باللقب التاريخي لمصر

كيكة الزميل أسامة أبوالسعود


