
معالي االوززير االراائع / أأحمد ززكي عابدين
االسالمم عليیكم ووررحمة هللا

 حدثث االيیومم في تمامم االساعة االثانيیة وواالنصف في االشاررعع االذيي به تمثالل نهھھضة مصر (شاررعع نهھھضة
 مصر) ..االسيیاررةة االنصف نقل(االتابعة لوززااررتكم االموقرةة) وواالتي صوررتهھھا في هھھھذاا االخطابب شاهھھھدتت االسائق
 يرمي قمامة من االشباكك (علبة بيیبسي) مع بدااية حديقة االحيیوااناتت .. االتصرفف االطبيیعي أليي شخص
من اضي  حس بإمتـع سوااقق  سيیاددةة ااـل عالي …  نورر ااـل نبيیه ووااـل آلة االـت سيیاددته ـب إززعاجج  مت ـب حب مـصر ـق  ـي
 االتصرفف ووعلى مايبدوو إإنن االدعابة االتي أألقيیتهھھا على سيیاددته أأعجبته وومن معه من ناسس البسة شيیك
 جراافتاتت ووشكلهھھم لهھھم منصب (ووإإال لماذذاا يتم توصيیلهھھم بسيیاررةة مكتوبب عليیهھھا إإسم االوززااررةة) .. ماهھھھي إإال
 ثواانن معدووددةة وواالبيیه االمجاوورر للسائق أأعطاهه علبة بيیبسي أأخرىى فقذفف بهھھا من شباكك االسيیاررةة بطريقة
غامرةة ـتـعالت ـبـهھھا سعاددةة  في  كانواا جميـیـعا  ددااخل ااـلـسيیاررةة إإال أأـنـهھھم  أأسمع ـمـاقالوهه  (لم   ـمـستفزةة 
 ضحكاتهھھم) .. قربت من االسيیاررةة ووفتحت االزجاجج ووشكرتهھھم كممثليین لوززااررةة االتنميیة االمحليیة ووإإنهھھم قدووةة

 ٣۳٢۲٩۹٥االشعب .. ووقد هھھھالني االمخاـلفة االكبيیرةة للسيیاررةة ..نمر ااـلسيیاررةة باللونن االرصاصي تقولل أأنه عع رر  
٣۳٥٢۲٦وواالرقم االمكتوبب باللونن ااألحمر على جسم االسيیاررةة بما فيیهھھا االبابب طط رر  

ضباطط سنيین ـك خدمناهھھھا عـشرااتت ااـل االتي  لد  هھھھذهه االـب ضباططكم ووحـرصكم عـلى  مدىى إإـن  سيیديي أأعـلم 
في كا مـوجوددةة  ناء االبعـثة بأمرـي لي أأـث أأررسلتموهھھھا  االتي  شكر  تزاالل خطـاباتت ااـل  بالقوااتت االمـسلحة (ووال 

مكتبي)

لذلك أأررجو من معاليیكم االتكرمم بالمواافقة على عمل ااإلتي:
 - توقيیع أأقصى االعقوبة على االسائق وواالثالثة االركبيین معه االغيیر مقدررين لنعم هللا عليیهھھم بالخدمة في١۱

هھھھذهه االوززااررةة االتي تستطيیع أأنن تفعل لمصر االكثيیر
- قيیامم هھھھؤالء االمخالفيین بتقديم إإعتذاارر مكتوبب لي لما سببوهه لي من أأذذىى نفسي٢۲

نى ووززااررةة يیه بمـب أأشرفف عـل وواالذيي  االداائم  أأسبوعع االنظـافة  يیاتت  أأددعو مـعاليیكم لمـشارركتي فعاـل اما   خـت
ساعة  يیاته ااـل بدأأ فعاـل وواالذيي ـي لوقق)  ن-بابب ااـل ابدـي (حي ـع ووقافف  يومم ااألحد ١۱٢۲:٣۳٠۰ااأل  ٢۲٠۰١۱٢۲-١۱١۱-٤ ظظـهھھراا 

برعاية معالي ووززير ااألووقافف.
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