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األمناء/خاص
هنأ الشــيخ مكتــوم بن محمد بن راشــد، 
الوزراء،  نائب رئيــس مجلس  نائب حاكم ديب، 
وزير املالية، بفوز دولة اإلمارات العربية املتحدة 
باستضافة مؤمتر آيكوم 2025، مؤكدا أن القرار 
عىل  الثقافة  بقطــاع  اإلمارات  مكانة  يرســخ 

مستوى العامل أجمع.
وقال يف تغريدة عىل حسابه مبوقع التدوين 
املصغر تويرت: "إننا نبارك لدولة اإلمارات فوز ديب 
باســتضافة مؤمتر آيكوم 2025، املؤمتر األكرب 

للمتاحف يف العامل".
وأكــد أن هناك "119 دولــة تحوي 20 ألف 
متحــف عاملي ســتجتمع يف ديب لتؤكد مكانة 
اإلمارات عــىل خارطة الثقافــة العاملية. العامل 
يختار اإلمارات دامئا منصًة لاللتقاء ومناقشــة 

أهم قضاياه اإلنسانية واالقتصادية والثقافية".

المقال االخير

الواقــع العــريب، ونحن جزء منــه، واقع 
منحط بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، واقع راكد 
متبلد وتائه وتافه، فوقفت أمام مجلة "املشــاهد 
السيايس" املقروءة والتي تصدر عن القسم العريب 
لهيئة اإلذاعة الربيطانية BBC يف عددها الصادر 
يف 20 -26 يوليــو 1997م. ملف )عبدالنارص لو 
كان حيا ماذا ســيكون موقفه من السالم؟( ملف 
جميل وشــائق وحافل باآلراء واملداخالت انصبت 
يف القائد الذي احتــل مكانة مرموقة يف التاريخ 
وهو من مواليد اإلسكندرية يوم 15 يناير 1918م، 
ووفاته يف قاهــرة صالح الدين )وليس املعز( يف 
29 ســبتمرب 1970م، هذا القائد الظاهرة الفريدة 
اســتقال من منصبه يف يونيو 1967م، فخرجت 
العربية من خليجهــا إىل محيطها تطالبه  األمة 
بالعودة، وخرجت نفس الجامهري يوم 28 سبتمرب 
1970م، يــوم وفاتــه واجتاحت الشــوارع تلو 

الشوارع وهي تبيك وفاة القائد الفذ.
أدىل عــدد كبري مــن كبــار مثقفي مرص 
املرموقــني بدالئهم يف هذا املوضــوع، قال أمني 
هويدي: "قبول عبدالنارص مببادرة روجرز كان من 
مناورة نفذ من خاللها أهدافا عسكرية وسياسية 
واســرتاتيجية يف حني طلب من الفلســطينيني 

رفض املبادرة".
وأضاف أمني هويدي :"لو خرج عبدالنارص 
من قــربه ورأى ما نحن عليه لبصق فينا وعاد من 

حيث أىت".
أما أحمد حمروش فقد رأى أن الســالم الذي 
نشــده النارص يختلف عن السالم الذي نراه اليوم، 
ورشوطه كانت قامئة عىل تحرير كامل األرايض 
العربية يعقبها إقرار ســالم شــامل، ويعني ذلك 

نهاية املرشوع الصهيوين.
من الذين أدلوا بدلوهم : د. إسامعيل صربي 
عبداللــه، ولطفي واكد، والفريــق محمد فوزي، 
وســعد الدين وهبة ، ود. محمــد محمود اإلمام 

وآخرون...

جنيب محمد يابلي

عبدالناصر لو كان 
حًيا ماذا سيكون 
موقفه من السالم؟

يا لها مــن لحظات موجعــة! صورة مؤملة 
أبكتني بحرقة حتى ســالت دموعي، صدمت كل 
من حويل بدموعي التي انهارت بدون شــعور، 
وتســابقوا جميعاً بكلمة "ماذا حصل؟ ما الذي 
أبكاك؟" حينها مل أستطع الرد عىل سؤالهم هذا 
واكتفيــت بإعطائهم جــوايل ليحدثهم ما الذي 
أبكاين وفطر قلبي، وعندما أخذوا الجوال ونظروا 
إىل هذه الصورة أبكتهم جميعاً وسالت دموعهم 
وبعضم مل يحتمل النظــر إىل هذا الصورة التي 

تفطر القلب.
هذه صورة طفلة الشــهيد موىس الطاوي 
التي انتظرت والدها متى سيعود ولكنها تفاجأت 
بأنــه مل يعد كام يعود كل مرة وهي تســتقبله، 
مل تجد سوى مالبســه وأحذيته امللطخة بالدماء 
التي احتضنتها بهذه الصــورة املؤملة، رحم الله 
والدها الشهيد موىس وأسكنه فسيح جناته مع 

الشهداء والصديقني واألنبياء.

األمناء / خاص :
ندد مغردون جنوبيون بالرسقة اإلعالمية املمنهجة النتصارات ألوية العاملقة الجنوبية 

يف الحديدة والساحل الغريب، عرب هاشتاج )العاملقة الجنوبية تنترص(.
واستعرضوا إنجازات ألوية العاملقة العسكرية من العاصمة عدن وصوال إىل الحديدة، 
مثمنني الدعم اإلمارايت العسكري واللوجستي السخي للقوات وتأهيلها ألداء املهام املنوطة 

بها.
واســتنكروا تناقض مواقف اإلعالم اإلخواين من ألوية العاملقة واالنقضاض إعالميا 
عىل انتصاراتها وطمســها لصالح مليشــيات الرشعية اإلخوانية تارة، وإخفاء لخيانات 

اإلخوان وانسحاباتهم غري املربرة تارة أخرى.
وطالبوا اإلعالم العريب بتســليط الضوء عىل تضحيات ألويــة العاملقة يف الخنادق 
بالجبهات أمام مليشــيا الحويث املدعومة من إيران، مؤكدين أن تنظيم اإلخوان اإلرهايب 
يعاديهــا ألن قوامها من الجنوبيني املخلصني، البعيدين عن األجندة السياســية لإلخوان 

اإلرهابيني.

صورة وتعليق
ســبحان الله! يعز من 
يشاء ويذل من يشاء، بعد 
صنعاء  يف  يخرج  كان  أن 
مبوكب ال قبلــه وال بعده 
تركيا  يف  مــرشًدا  أصبح 
يكون  أن  عــىل  وينافس 

رئيس الجالية هناك.

صورة ومشهد مؤلم

العمالقة الجنوبية تنتصر وتحرج الشرعية وإعالمها

مكتوم بن محمد يهنئ 
اإلمارات لفوزها باستضافة 

آيكوم 2025

صورة وتعليق
أينــام تتواجد اإلمارات 

تحرض االنتصارات..


