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الحمد هلل خبّطنا تحت بطاطنا ٌ ،ا محال تخطٌط ضباطنا  ..زٌارة العب فرٌك برشلونة مٌسً هذا األسبوع والتً شحنت لها المٌادة
السٌاسٌة وإعالمها لد أتت أكلها وأصبحت مصر بفضل هذه الزٌارة علً وشن الدخول فً نادي الدول المتمدمة ..
* الزٌارة ستعالج ما حدث خالل سنتٌن بااللتصاد  ،فبدال من توحش االستٌراد البالغ  65ملٌار دوالر علً التصدٌر البالغ 20
ملٌار دوالر ( كان  54ملٌار دوالر لالستٌراد  28 ،ملٌار دوالر للتصدٌر فً دٌسمبر  ، ) 2010وبدال من الدٌن الخارجً الذي
بلغ  75ملٌار دوالر ( كان  34ملٌار دوالر فً دٌسمبر  ) 2010والدٌن الداخلً الذي بلغ  3ترٌلٌون جنٌها ( كان  900ملٌار فً
 % 80طبما لمراكز
دٌسمبر  ، ) 2010وبدال من معدل التضخم البالغ  % 30طبما ألرلام البنن المركزي منذ أٌام ( بلغ
متخصصة  ،وكان ٌبلغ  % 13فً دٌسمبر  ، ) 2010بدال من هذا كله سٌكون حجم التصدٌر أضعاف حجم االستٌراد  ،وسٌختفً
الدٌن الخارجً والداخلً بمدرة لادر  ،وسٌصل معدل التضخم إلً كحكة كبٌرة  ،حٌنها سنلعب بالفلوس لعبا مشابها للعب مٌسً فً
برشلونة  ،وسٌزٌح العسكر الستار عن السر الذي لالوه لنا ولم نفهمه  " :بكره تشوفوا مصر " ..
ً ٌا مصرٌٌن "  ،فعال ! عملت فأوفٌت ! ولم ال ٌا نابغة
إنه عهد من المائد الملهم لممان الحكٌم حٌن لال لنا  " :أنا عملت اللً عل ّ
عصره ومرجع لرنه ؟! وأنت الذي دخلت سلن اإلفتاء الدٌنً فً األسبوع الماضً !
* زٌارة مٌسً التً كانت بغرض التروٌج العالجً لفٌروس سً ستمنع العالمة اللواء عبد العاطً ( الرافض لجائزة نوبل ) إلدماج
نظرٌته مع ما هو متواجد بالفعل ٌ ،عنً حٌنها سنأخذ من الفمٌر آالمه ثم نعطٌه صباع محشً  ،وٌمكن أٌضا زٌادة الخٌر خٌرٌن
بإلحاق نظرٌة الفرٌك شفٌك بهذا البرنامج العظٌم بإعطاء المرٌض بونبونً أثناء خروجه من غرفة العالج بجانب الصباع  ،هكذا
ٌتم تحمٌك الخطة السحرٌة التً كان وضعها لائدنا الملهم والتً كان شعارها  " :مصر هتفضل أم الدنٌا " ..
* الزٌارة تثبت أن الطعام المصري هو األول بمنطمة الشرق المتوسط من حٌث تكامل الوجبة الغذائٌة فٌه والدلٌل هو أن مٌسً
تناوله  ،المرضً الذٌن سٌمفون بالطوابٌر الطوٌلة أمام السفارات المصرٌة انتظارا للتأشٌرة سٌتناولون فً المراكز العالجٌة نفس
ما تناوله مٌسً من خٌرات مصر  ،إنه أكبر رد علً الذٌن ٌدعون اختفاء الحمٌر والكالب والمطط من بعض مناطك مصر  ،كما
أنه رد عملً علً من ٌدعً غزو الفٌروسات والسرطانات إلً أغلب المواد الغذائٌة بمصر  ،إنه تطبٌك عملً لشعار " عمار ٌا
مصر " الذي رفعه العسكر منذ عام ..1952
* الزٌارة ستمنع المصرٌٌن فً الخارج بتحوٌل الدوالرات مرة أخري بعد أن لرروا المماطعة  ،كما ستمنع المستثمرٌن الذٌن هربوا
من مصر بالعودة  ،وستكون سببا فً احتشاد السفن فً الخلٌج والبحر للمرور من لناة السوٌس ..
* زٌارة مٌسً لمصر تثبت بجالء أن لٌادتنا الحكٌمة ال غبار علٌها وال ٌمكن اتهامها بالعنصرٌة  ،دلٌل ذلن أن لائدنا الملهم وضع
الالعب أبو ترٌكة فً لائمة اإلرهابٌٌن إلٌداعه فً أحد السجون اإلحدى عشر التً بناها فً سنتٌن فمط من حكمه  ،بٌنما استمبل
الالعب مٌسً استمبال الفاتحٌن ..
* الزٌارة ستمكن أصحاب المعاشات من نٌل أبسط حمولهم  ،سٌتعدي معاش الطبٌب البالغ اآلن  1200جنٌها معاش نمٌب المخلة
بتاع اإلعدادٌة البالغ  13ألف جنٌها ..
* الزٌارة ستعطٌنا األمل فً تحسٌن مولفنا مع صندوق النمد واسترداد كبرٌائنا  ،سٌجري هو وراءنا كً ٌستجدٌنا ألخذ األموال
بدال من أن نجري نحن وراءه ونلحس المؤخرات ..

* الزٌارة ستمنع دول اإلتحاد األوربً بأن ٌلغوا لرار تخفٌض سٌاح أوربا لمصر لعدم تعاوننا بما ٌكفً فً ممتل رٌجٌنً ولد ٌرتفع
التخفٌض إلً اإللغاء الكلً (  7ملٌون سائح )  ،مٌسً له عاللات زي العسل مع أعضاء البرلمان األوربً وممامه عندهم كبٌر
خالص  ،حٌنها لن نحتاج إلً تدلٌل الروس الذٌن لرروا مماطعة السٌاحة المصرٌة منذ ٌومٌن بعد أن صرفنا كل الغلة فً شراء
معدات حدٌثة للمطارات لمدة عام ونصف  ،ولد رد لائدنا الملهم لممان الحكٌم أول أمس علً هذا المرار بترجٌع شحنة الممح
الروسً من المٌناء ألنها غٌر صالحة آدمٌا ٌ ،ارٌت أهل الشر ٌبطلوا حمد ألنهم لالوا أن شحنة الممح كانت ستمر إلً البطون
المصرٌة لوال لرار روسٌا منذ ٌومٌن ..
* الزٌارة ستجعل سٌرتنا علً كل لسان  ،هذه دعاٌة إٌجابٌة عظٌمة لمصر  ،بدال من التسرٌبات التً فضحت كبرٌاءنا فً رز
المنحوس والساعة التً اختفت من ٌد الموكوس  ،ال حاجة للموكوس أن ٌبكً عند سؤال األجهزة األمنٌة له عن سبب اختفاء
الساعة بعد أداء مهمتها حٌث كان ٌردد لهم  :هً آتٌة ال رٌب فٌها ..
* الزٌارة ستجعلنا نسٌطر علً جمٌع آثار العالم بدال من السٌطرة علً ثلثٌن منها فمط  ،سٌمأل مٌسً هذا الثلث األخٌر كً تكتمل
السٌطرة المصرٌة بالمطلك علً كل اآلثار العالمٌة  ،كً ٌكون نصرا مظفرا ٌضاف إلً صفحات النصر المجٌدة لمائد األمة
الجنرال لممان الحكٌم  ،هنان سار مٌسً خطواته األولً فً مصر  ،وهنا ترتر مٌسً ترترات مركزة فتحول لون الصحراء من
 4رٌختر فأٌمظت لوتها النائمٌن من غفلتهم ولرروا العمل لٌل نهار
األصفر إلً األخضر  ،وهنا زرط مٌسً تزرٌطة بموة
وأضحوا ٌغنون  " :دلت ساعة العمل الثوري " ..
* زٌارة مٌسً لمصر التً كانت بغرض التروٌج السٌاحً العالجً لفٌروس سً ستجعلنا نتعلم من فضحٌتنا العالمٌة هذا الشهر
والتً كانت بجالجل  ،فعندما لررت عائلة الفتاة المصرٌة إٌمان عبد العاطً بنت اإلسكندرٌة التً تعانً من السمنة المفرطة
صل شركة مصر
عالجها فً الهند ولف الشعب الهندي بجانبها وجمع تبرعات عالجها  ،إال أن حكومتنا الكرٌمة جدا لررت أن تُح ّ
للطٌران مصارٌف نملها إلً الهند من األموال التً جمعها الشعب الهندي لعالجها  ،وهً المصرٌة المولد !!
* الزٌارة ستتمكن من هزٌمة األعداء الذٌن أعلنوا التعبئة العامة فً جٌوشهم وأجبرونا علً شراء تلن األسلحة التً كلفتنا عدة
بالٌٌن من الدوالرات  ،ال حاجة لنا بعد تلن الزٌارة لكل هذه األسلحة  ،سٌموم الجنرال لممان الحكٌم ببٌع تلن األسلحة  ،ومردود
البٌع سٌتم توزٌعه بالمسطاس المستمٌم علً هذا الشعب العظٌم  ،طبعا أصحاب وحباٌب الجنرال لممان الذٌن تماضوا مالٌٌن
الدوالرات كعموالت سٌرجعون تلن األموال  ،هذا حك الشعب  ،لمد كفً هللا المؤمنٌن شر المتال ..
* الزٌارة ستعلً من الهدف المومً بٌن الشباب  ،ستصل تلن المفاهٌم العظٌمة بٌن لٌلة وضحاها خبط لزق إلً للوب المصرٌٌن ،
ال حاجة بعد الٌوم إلً سجادة حمراء ٌبلغ طولها أربعة كٌلومترات  ،وال حاجة لنا إلً طائرات رئاسٌة تضاف إلً األسطول
المتواجد بالفعل  ،وال حاجة لنا إلً سٌارات مصفحة إضافٌة لرئٌس سٌد لراراه ..
* الزٌارة هً أكبر دلٌل علً استمرار مصر وخلوها من الجرائم االجتماعٌة  ،إنها تثبت أن مصر بلد األمن واألمان بجدارة  ،هكذا
تمكنت لٌادتنا السٌاسٌة الحكٌمة من المضاء علً اإلرهاب فً خطوة إستراتٌجٌة واحدة  ،وهذا رد بلٌغ علً إسرائٌل التً انتهكت
سٌادتنا فً سٌناء منذ أٌام  ،ال حاجة بعد الٌوم كً ٌعلن وزٌر الدفاع لٌبرمان فً  20فبراٌر أن لواته الخاصة توغلت فً سٌناء
وأطلمت النار علً إرهابً سٌناء  ،ولد تحلً رئٌسنا الملهم ورأس الحكمة بمول عبد الفتح المصري فً فٌلم ابن حمٌدو  " :خالص
هتنزل المرة دي " ..
* الزٌارة ستمضً علً مالٌٌن العاطلٌن من خرٌجً الجامعات  ،ستمنعهم أن أفضل وسٌلة للعمل هً سلون الدرب المٌساوي
بشراء كرة وتنطٌطها لمدة ساعتٌن بعد كل وجبة فً بٌر السلم  ،تماما كما كان ٌفعل مٌسً فً صغره  ،وحبة حبة واألمل حٌاتً ..
* زٌارة مٌسً ستعٌد األمل لتنفٌذ المشارٌع التً لال أهل الشر عنها أنها " فنكوش "  ،كمشروع الجنرال الحكٌم دٌلٌسبس ،
ومشروع العاصمة اإلدارٌة  ،ومشروع الملٌون ونصف الملٌون فدان ..
* الزٌارة ستجعل إثٌوبٌا تتراجع صاغرة عن حجز مٌاه النٌل عن مصر العظٌمة  ،ستظهر نتائج ذلن فً توافر المٌاه فً ثالجات
المصرٌٌن  ،كً ٌسٌروا فً الطرٌك الذي سار فٌه زعٌمهم الملهم الذي لضً عشر سنوات من عمره ٌتنفس تحت الماء بعد أن
أنكر أغلبٌة الناس تلن النظرٌة التً وضعها نزار لبانً وأثبتها هو فً خطابه ..

* الزٌارة أرشدتنا إلً أسرع الطرق للوصول إلً بنون األوف شور السوٌسرٌة  ،فبدال من دفع  90ألف دوالر كمرتب شهري
لسفٌر مصر فً سوٌسرا ألنه ٌتولً فً ممابل ذلن رعاٌة الرز األخضر  ،سنتمكن للمرة األولً من توفٌر هذا المبلغ  ،مٌسً أعلن
عن موافمته عن حمل أي مبالغ فً حمائبه وتوصٌلها بنفسه إلً سوٌسرا  ،حٌنها ال حاجة إلً الحمد الذي ٌبدٌه سفٌرنا فً واشنطن
الذي ٌتماضً شهرٌا  60ألف دوالر فمط  ،ال حاجة بعد الٌوم لتهافت بمٌة سفرائنا كً ٌعملوا فً سوٌسرا ..
* الزٌارة سترفع الروح المعنوٌة لتسعٌن ملٌون مكتئب فً مصر  ،كانوا زمان شربات والنكتة جلستهم  ،ستنمذ الزٌارة  20ملٌون
من المرضً النفسٌٌن  ،خاصة الربع األسوأ فٌهم (  5ملٌون ) والذي ٌعتبر من الناحٌة الطبٌة عبارة عن لنابل مولوتة  ،ستضرب
الزٌارة مرض السكري ومرض الضغط فً ممتل  ،ستعٌد الزٌارة كالوي المصرٌٌن لتكون جدٌدة نوفً بعد أن أصبحت كالغربال ،
ستفتح الزٌارة باب األمل أمام  12ملٌون عانس ألن حضور رجل فحل مثل مٌسً إلً مصر سٌدفع الرجال إلً رفع الشمارٌخ إلً
عنان السماء  ،سترجع الزٌارة  15ملٌون مطلمة إلً بٌوتهن ألن كل رجل من المطلمٌن سٌحاول تملٌد مٌسً فً تسجٌل األهداف ،
– األعلً فً العالم – ستشك
حتً الـ  14ملٌون أرملة ستتزوج  ،حتً تلن النسبة من الشباب الذي ٌعانً من العجز الجنسً
طرٌمها إلً الزواج ..
* لألسف لن تصل إٌجابٌات تلن الزٌارة التارٌخٌة والعظٌمة لبعض أنصار أهل الشر  ،لن ٌسمع عنها وٌلمس نتائجها الباهرة المائة
ألف معتمل كً ٌُعلنوا توبتهم وندمهم علً ما فعلوا فً حك الوطن والمواطن  ،كما ُحرم منها أٌضا أولئن الذٌن أطلموا النٌران من
مدافعهم الرشاشة الثمٌلة علً لواتنا الباسلة التً كانت تدافع عن حدودنا الممدسة فً المٌادٌن  ،فدفع هؤالء المتلة الثمن لتال بعد أن
رفضوا تسلٌم أسلحتهم لمواتنا البطلة التً أنذرتهم عدة مرات..
* زٌارة مٌسً لمصر تعتبر رصاصة الرحمة للحالدٌن علً العسكر  ،أخرست ولألبد كل الذٌن لالوا إن البلد ماشٌا خلف خالف
ومركوبة منذ عهود بٌن الحرامً الجاهل الماتل المٌري ونظٌره المٌري !
وصدق رسول هللا ( ص ) فً حدٌثه  " :ال تموم الساعة حتً ٌكون أسعد الناس لكع ابن لكع " ..
رائف دمحم الوٌشى
أمرٌكا
تابع مماالت سابمة لكاتب الممال على مدونته

