
إميانــًا منا بالعمل بصمــت وفق ما 
تقتضيه املصلحة الوطنية العليا. 

األمن  أن نحسم ملف  نساعد ونحاول 
ولكن األعداء ومزعزعي األمن إعالميًا وعىل 

األرض كرث، محليني وإقليميني ودوليني.
 سنحسم هذا امللف بإذن الله. خففناه 
بنسبة كبرية ونقود حربا شعواء يف الجانب 
األمني. أجهزتنا األمنية باملرصاد قفوا معها 

وال تجلدوها فمهامها تنهد منها الجبال.
 كل يوم لنا شهداء وجرحى وخسائر 
بقناعة  خرجوا  بالتضحية  وسيســتمرون 

لهذا يعرفون حجم األمانة. 
نساعد بكل ما نستطيع يف ملف أزمة 
املياه والرصف الصحي وســاعدنا ونحاول 
أن نساعد املؤسســة وعاملها دون أن نحل 
الحلول.  الخلل، ووضعنا  محلها، عرفنا لهم 

القرار بيد صاحب القرار. 
ســاعدنا بكل ما نســتطيع يف ملف 
الكهرباء، شخصنا املشكلة وناقشنا الحلول 
مع املختصني، وطرقنــا كل األبواب. القرار 

بيد صاحب القرار.
ساعدنا واجتهدنا يف ملف املحروقات، 
نسقنا مع املصفاة والنفط والغرفة التجارية 
والتجار، أوجدنا الحلــول واآلليات للتنفيذ. 

القرار بيد صاحب القرار.
ســاعدنا يف ملف الرتبيــة والتعليم 
املختصة  والجهات  النقابات  ونســقنا بني 
مع تغليب مصلحة الشــعب عىل املناكفات 
مقبولة  حلــول  إىل  ووصلنا  السياســية، 

نسبيًا. القرار بيد صاحب القرار.
ساعدنا يف ملف أرايض املنطقة الحرة 
ووصلنا إىل حلول بالتنســيق مع املنطقة 
الحــرة والغرفة التجاريــة واألمن والحزام 
والقضاء والنيابة. القرار بيد صاحب القرار. 
زلنا نســاعد يف ملف  ســاعدنا وال 
الحلــول  قدمنــا  الزراعيــة  الجمعيــات 
موقته  حلــول  إىل  ووصلنا  واملقرتحــات 
القرار بيد  الشــأن.  مقبولة مــن اصحاب 

صاحب القرار. 
ملف الحرم الجامعي والسكن الجامعي 
نصب أعيننا. قدمنا الحلول وسيحســم هذا 

امللف رغم عدم رغبة صاحب القرار. 
ســاعدنا وال زلنا نعرض مســاعدتنا 
يف ملف الصحــة، جهزنا الخطط وحرضنا 
املتطوعني ونشــارك يف الحملة اإلعالمية 
ومســتعدون وجاهزون للمساعدة يف أي 
مجال ووقت ما يطلب منا.. بادرنا بالتواصل 
من منطلق وطني. القرار بيد صاحب القرار.
ســاعدنا وال زلنا نســاعد يف مجال 
لدينا  للمســاعدة،  ومســتعدون  النظافة 
الخرباء والخطط والقدرة. القرار بيد صاحب 

القرار.
أن نساعد وساعدنا يف مجال  نحاول 
حاميــة اآلثــار واملعــامل التاريخية بقدر 
الحامية  للحصول عىل  املستطاع، نســقنا 
بيد  القرار  للمساعدة.  ومستعدون  الالزمة، 

صاحب القرار.
ســاعدنا ونســاعد يف مجال األمن 

وتأمني  الغذايئ  
العيش  رغيــف 
تقديم  ونحــاول 
وقدمنا  الحلــول 
الحلول.  بعــض 
القرار بيد صاحب 

القرار.
نعمــل 

بصمــت يف مجال اإلغاثة ونســاعد حيث 
نصل ونستطيع، ومستعدون أن نساعد يف 
هذا املجال كل املنظــامت املحلية والدولية. 
الكثري من املصورين ولكن لدينا  ليس لدينا 
الكثــري من املتطوعــني الوطنيني األبطال 

الذين يعملون بصمت ودون ضجيج. 
العلــامء والخرباء  الكثــري من  لدينا 
االقتصاديــني واملاليني ظاهرين ومخفيني 
يقدمون الحلول النظرية والعملية ويقدمون 
املشــورة حني يطلب منهم وحني ال يطلب، 

عيبهم الوحيد أنهم ال يحبون الكامريا. 
نعمــل من أجــل مصالحــة وطنية 
وعقولنا  وقلوبنــا  قلوبهــم  حقيقيــة.. 
وعقولهم مفتوحة واأليادي امتدت، والعربة 

بالخواتيم، والقرار بيدنا معًا. 
قضية شعب الجنوب خط أحمر دونه 
الرقاب، وهــي معيار عداوتنــا وصداقتنا 

الوحيد. والقرار بيدنا.
وأخريًا )مــن روحه بيــد غريه مات 
معذب(، واللبيب باإلشــارة يفهم! أمل يحن 

وقت اتخاذ القرار؟!

مــن 
ذاكرة الفن 
جلســة قــات 
الفنانــني  تجمــع 
فيصــل  الراحلــني 
مرشد  ومحمد  علوي 
وبجانبهام  ناجــي 
أحمد  الكبري  القاص 

محفوظ عمر.

عدن "األمناء" خاص:
يجري األخ/ مؤمن الســقاف مدير دائرة الشــباب والطالب 
يف املجلس االنتقايل الجنويب خــالل األيام القليلة القادمة عملية 

جراحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دعواتنا الصادقة من القلب إىل املوىل القدير أن يوفق رفيقنا 
مؤمن يف رحلته العالجية وأن يتم العملية بنجاح ويعود إىل أرض 

الوطن بأفضل حال.
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المقال االخير

الســابق  الرئيس املرصي  انتقل إىل رحمتــه تعاىل 
محمد حســني مبارك إىل جوار ربه يوم الثالثاء 25 فرباير 
2020م، بعد سرية ومسرية وطنية وعسكرية عطرة عن 92 
عاما وهو من مواليــد مايو 1928م، يف محافظة املتوفية 
الجميلة، والتحق بالكلية الحربية وتألق يف دراسته وحصل 
عىل بكالريوس العلوم ورقة البكالريوس يف العلوم الجوية 
عام 1950م، وتألق أيضا يف املهام الرفيعة التي أسندت إليه: 
مديرا للكلية الحربية فرئيســا ألركان حرب القوات الجوية 
املرصية فقائدا للقوات واختاره الرئيس الســادات - رحمه 

الله - نائبا له عام 1975م وخلفه يف الحكم عام 1981م.
دخــل الرئيس مبارك التاريخ من أوســع أبوابه عىل 
خطط  عندما  واإلســالمية  والقومية  القطرية  املستويات 
وقاد املعارك الجوية يف حــرب 6 أكتوبر 1973م،  وهللت 
الشــعوب العربية واإلســالمية وكربت ليــوم العبور بًرا 
وسيادة املعارك جًوا وبرزت البصامت املباركة للقائد مبارك 

رحمه الله.
حقق الرئيس مبارك إنجــازات اقتصادية واجتامعية 
القطاعات خالل فرتة حكمه 1981/2011م  ويف ســائر 
أي لفــرتة ثالثني عاما ورفــض كل العــروض بأن يقيم 
خارج مرص وأعلن عىل رؤوس األشــهاد أنه لن يرتك مرص 
العظيمة.. مــرص املباركة.. وهكذا هــي مرص وهكذا هو 
شعب مرص.. فتاريخ مرص عرب آالف السنني واحد.. الشعب 
الوحيد الذي يكتب فنه )مرسحا، غناء، مواويال(، باللهجة 
املرصية واللغة العربية وعىل مســتوى اللهجة كل شعب 
مرص يف الوجهني البحــري والقبيل يتذوقها ويذوب فيها 
وشعب مرص يف الوجهني القبيل والبحري يسلسل تاريخه 
وأسامء قادته وعىل ســبيل املثال املرصي يف أي شرب من 
أرايض مرص يتحدث عن ثورة أحمد عرايب يف اإلسكندرية 
عام 1882م )أي قبــل 138 عاما(، ويكون كالمه ممزوجا 
بالدموع وهي ظاهرة استثنائية ال تراها إال عند شعب مرص.

نرشت صحيفة "اليوم السابع" يوم األحد 15 سبتمرب 
2013م، مقتطفات من تســجيل صــويت للرئيس مبارك 
كشــف أرسار ثورة 25 يناير 2005م، وقال إنها بدأت عىل 
يد واشــنطن وذكرت الصحيفة أن الواليات املتحدة قررت 
عــام 2010م، تنحية مبارك عن الســلطة بأي مثن ويعلم 
القــايص قبل الداين بــأن النظام يف العراق ســقط عام 
2003م، باحتالل عســكري أمرييك برا وبحر وجوا وعىل 
مرأى ومسمع من األمم املتحدة األمريكية األخت الشقيقة 

للواليات املتحدة األمريكية.
بل ويعلم القــايص قبل الــداين أن الواليات املتحدة 
األمريكية أنفقت عدة مليارات مــن الدوالرات بعد الحرب 
العاملية األوىل ملســاعدة املستعمرين األوروبيني عىل خنق 
الثورات يف املجر وبولندا وفنلندا وكانت تواقة للقضاء عىل 

الجمهورية السوفيتية الناشئة.
هذه هي الواليات املتحدة بوجهها البشــع وهذه هي 
مرص وهذا هو شعبها العظيم وهذه هي القيادة السياسية 
العربية الحكيمة كلهــا اجتمعت واحتضنت الرئيس مبارك 
يف كل مراحل مرضه وســالت دموعهــم ومعها دموعنا 
عندما لفظ الرئيس مبارك أنفاسه األخرية ليلقى ربه راضيا 

مرضيا.
رحم الله الرئيس محمد حسني مبارك.

ال غفــر الله لألمريكان، وال تحســن الله غافال عام 
يعمل الظاملون. 

جنيب محمد يابلي

رحم الله مبارك.. ال غفر الله 
لألمريكان

اأ. د. عبدالنا�صر الوايل

أشعلوا شمعة

دعواتنا لمؤمن السقاف بالشفاء

محمد  الشيخ 
منذ  قائد  زيــد..  بن 

الصغر


