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 األ خـوات واألخـوة أعـضـاء الجالية المصرية بألمانيا ،

تحية طيبة وبعد ،                                                                                                           

ا يماء بمسـؤليتى ا لتى تحتم علّى ا لمشا ركة معـكم من اجل مصلحتنا  ومن ا جل ا لوطن 

:       لى سـيادتكم  وجهة نظرى وجدت ا نة من ا لمفروض بل ومن ا لضرورى ان ا عرض ع  

(يورو011السهم )المانية  مصرية   وهى شركة مساهمة( مـصـرنا ) فى انشـاء مـشـروع    

.تتاح لكل فرد فرصة المشاركة مع العلم بأن عدد األسهم فى المرحلة األولى محدود  لكى  

وهذا يتطلب مناا لحوار ا لصريح  للتوضيح   لكى يتمكن كل فرد منا ان يعبرعن راية وأن 

عـن عـمرك ـ   ا و أسـأ ل  يشارك معنا وا ننى لن  أسـا ل عـن درجة تعـليمـك ـ  أ و أ سـأ ل

اننى أريد  فقـط ا ال را دة لكى نتعاون معا . عـن نوعـك  ذ كر أ م ا نسـى ـ  أوأسـأل عن دينك  

و نحسن ونسرع فى تحقيق اهدافنا  كما وانة يجب ويلزم علينا ا ن نشـا رك فى تدعيم مـسيرة 

اال داء ويحتاج الى فى د فى ا لفكر ووهو تجد ي( بفكر جد يد ) ا الصالح ا لتى بدات فى بال دنا 

أن نتعاون معـا وانا واثق  بل و متاكد ا ن دورنا  ها م جدا وال غـنة عـنة ال ننا حلقة االتصا ل 

الهامة ا لتى تملك ا لمعرفة  ا لتى هى القوة ا لدافعة  للنجاح  ليسـتفيد منها                     

.    نعيـش بها اوطا ننا ا لتى و لدنا فيها وا لتى   

:ان كل السبل واالمكانيات متاحة لذلك    

( التجارة.لتحديث ا لصناعة ـ الزراعة ) هنا ك ا التفاقيات وا لمسـاعدات االوربية وا ال لما نية

هنا ك ا لمساعدات ا لمصرية للشباب وللشركات ا لصغيرة وا لمتوسطة ولتدعيم االستثمار    

:وأنا متأكد أن الحكومة المصرية سوف تدعمنا لكى نتمكن من تنفيذ مشاريعنا    

،الزراعية ، سوف تخصص لنا أرض للمشاريع الصناعيةسوف تخصص لنا  أرض للمشاريع   

،سوف تعطينا فرصة المشاركة فى تحديث  السياحيةسوف تخصص لنا أرض للمشاريع 

.....وتطويرالصناعة والتجارة والزراعة   

صص نسب من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة للمصريين فى الخارج تخ  

 .تم السماح للمصرين فى الخارج بنقل مشروعاتهم والسماح بائستيراد االالت المستعملة ملكهم

  .للمصريين فى الخارج تسوية األوضاع التجنيدية  

            .بالمجان  التنسيق مع جريدة الشباب العربى التى توزع على المصريين فى الخارج

                                                             

 من وا قع وما  قمت  وما ذلت  اقوم  بة    وتوضيح كل  ما ذ كرتة  وانا مستعد للمنا قشة 

.يتى وواجبى مسؤل  
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