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قافلتنا تسير والتلفزيون املصري ينبح ؟!
ج عمرو غير األديب  أنموذجًا املهرِّ

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

  في كل يوم يتمادى اDعالم المصري في نشر الكراهية 
.. وقد تعودنا على مثل هذه الفبركات  ضد دولة قطر 
وا<حاديث التلفزيونية المعلبة التي يبثها " عمرو غير 
ا<ديب " وأمثاله ممن سقطوا من عيون الشعب المصري 
بسبب ما يتلقونه من رشاوى عبر الرياض وأبوظبي لبث 
التلفزيونية المسمومة لتحويش هذه ا<موال  برامجهم 

د. ربيـعة بن صباح الكـواريالتي ال يستحقونها !!.

تــبــنــى دائــمــا  لــإلعــالم   فــالــرســالــة الحقيقية 

عــلــى الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة فــي بــث محتوى 

ومـــضـــمـــون املــــــادة املـــنـــشـــورة عــبــر وســائــل 

ــــالم هـــذه .. ولــكــن الـــوضـــع الـــيـــوم تغير  اإلعـ

كثيرا ودخل فيه من هو ليس من املؤهلني 

للتقديم التلفزيوني بل أصبحنا نــرى انه 

يدار من أشخاص ليس لهم أي اختصاص 

في أبجديات العمل في اإلعالم.

◄ وإذا سألت عن حقيقة بعض املذيعني

فــســوف تــنــصــدم مــن حقيقتهم مــن ناحية 

تــاريــخــهــم الــوظــيــفــي وســمــعــتــهــم الــســيــئــة 

وكــيــف وصــلــوا إلــى املنصة اإلعــالمــيــة رغم 

ضــعــف مــؤهــالتــهــم الــعــلــمــيــة وشــهــاداتــهــم 

املزورة وبيئة الفساد التي كانوا وما زالوا 

يعيشون فيها بسبب أخالقهم القذرة وما 

تربوا عليه من خــالل تربية الــشــوارع التي 

عـــاشـــوا فــيــهــا قــبــل وصــولــهــم إلـــى الــشــاشــة 

الفضية .. والشارع املصري نفسه هو الذي 

يعرف خبايا أخــالق أمثال هــؤالء املذيعني 

الـــذيـــن لـــم يــصــلــوا إلــــى الــتــلــفــزيــون إال من 

أجــل البحث عــن الــرشــاوى ومــن يــدفــع لهم 

.. ويعلم الجميع كذلك  الــخــارج  الكثير مــن 

أن الحصار ضد قطر كان بمثابة " النعمة 

مـــن ربــنــا " كــمــا يــقــول املـــذيـــع املـــصـــري ألنــه 

نــال تحويشة العمر من دول الحصار عبر 

الــشــتــائــم الــتــي يسوقونها فــي كــل يـــوم في 

التلفزيون املــصــري الرسمي لتحقيق هذه 

املكاسب !!.

ويتمادى املهّرج عمرو غير األديب :

حــيــث تـــعـــود املـــشـــاهـــد عــلــى نــشــر أكــاذيــبــه 

امللفقة حيث مللننا من جملة العبارات التي 

الــعــربــي للضحك  الــشــارع  يقدمها لتسلية 

عــلــى الــجــمــيــع عــبــر كـــالمـــه املــخــتــلــق وغــيــر 

املـــؤدب الــذي مــل منه املتلقي ومــن عباراته 

ة  املتكررة واملعادة في كل يوم ألجل اإلساء

لــدولــة قــطــر ونــيــل مــاليــني الجنيهات التي 

يحوشها من الرياض وأبوظبي ... وبالفعل 

طــلــع " عــمــرو غــيــر األديـــــب " هـــو الــشــخــص 

الــدول  الــذي ضحك على مثل هــذه  الشاطر 

بـــاب كــمــا يقول  ليمتص منها األمــــوال مــن 

ــثـــل الــشــعــبــي الــخــلــيــجــي " امـــدحـــه وخــذ  املـ

عــبــاتــه " أي امـــدح فـــالن لــكــي تــأخــذ مــنــه ما 

تريد بعد ذلك ؟!!

◄ انتهى الدرس يا غبي
ولــهــذا فقد انكشف اإلعـــالم املــصــري األفــاق 

 .. وبــانــت حقيقته فــي مــؤامــرة حصار قطر 

وتبني أن " عمرو غير األديب " ومن هو على 

.. وانتهى  شاكلته قد سقطوا في االختبار 

يــا أصــحــاب الغباء  الـــذي تعلمناه  الــــدرس 

اإلعالمي ... فإعالمكم كان وما زال متخلفا 

ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة ، وكــــوادركــــم  ــن بــقــيــة الــــبــ عــ

التلفزيونية ما زالت تعيش في ثقافة حقبة 

الــخــمــســيــنــيــات الـــتـــي كـــانـــت تـــرفـــع شـــعـــار " 

عاش امللك .. راح امللك " .. فال تضحكوا على 

شعوبكم بكالم ال يقدم وال يؤخر. 

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

حــقــيــقــة الــتــلــفــزيــون املـــصـــري الــيــوم 

انــه يــقــدم الــبــرامــج الــتــي تــقــوم على 

الـــغـــبـــاء املــســتــحــكــم  .. ومــــا يــقــدمــه 

املهرج والدجال " عمرو غير األديب 

" هو جزء من الحرب الكالمية التي 

ق لها هــذا املنافق والشحات 
ّ

يــســو

ــل تــحــقــيــق بــعــض املــكــاســب  مـــن أجــ

ــتــــي يـــحـــوشـــهـــا مــــن قــبــل  ــيــــة الــ ــالــ املــ

الـــريـــاض وأبــوظــبــي .. والــكــل يعلم 

.. فــال تــمــرروا علينا  هــذه الحقيقة 

أالعيبكم الخبيثة واضحكوا على 

من يصدقكم ، أيها املرضى!!.

   باألمس كان يشتم 
السعودية وحلفاءها  

واليوم انقلب بنسبة 180 
درجة تجاهها

لم يعد الشعب املصري 
يثق بإعالمه  الكاذب الذي 
يقوم على تقديم الرشاوى 


