النمر االسود " يضحي با لجـنسية األ لما نية من أجـل مصر"
ويقـرر خـوض انتخابات البرلـما ن
في بادرة وطنية خالصة  ،تلبية لنداء أم الدنيا ،على أبنائها في كل مكان ،من أجل أن يسهموا في
تنميتها ،وتطويرها ،لتكون "قد الدنيا" ،قرر النمر األسود الخروج من عـرينه في ألمانيا ،
والتضحية بجنسيتها ،التي حملها قرابة  53عا ًما ،للتفرغ لخدمة مصر الجديدة ،وأعلن ترشحه
النتخابات مجلس النواب ا لمقبلة  ،واالصطفاف خلف قيادتها السياسية  " ،قائمـة شـرق الدلتا "
إنه رئيس البيت المصرى بألمانيا المستشار محمد عطية ،الذي قال  -فى تصريحات خاصة
لـ"بوابة ألهرام"  -عن هذا القرار المفاجئ" :إن المرحلة المقبلة تتطلب من كل مصرى يحب بلده أن
يقدم ما يستطيع ،ويبذل أقصى الجهد لمؤازرة القيادة السياسية ،واالصطفاف خلفها لمواجهة التحديات
الصعبة التى تمر بها مصرنا الحبيبة ،ولهذا فقد قررت خوض االنتخابات البرلمانية المقبلة ،وسأتخلى
".عن الجنسية االلمانية الستيفاء شروط الترشيح ،وأكون على أهبة االستعداد لخدمة مصر
وأضاف" :رغم اعتزازي بالجنسية االلمانية التى أحملها منذ أصبحت ً
بطًل ألمان ّيّّ ا أولمب ّيّّ ا فى
المًلكمة ،من نحو  53عاما ،فإن شرف خدمة مصر واإلسهام فى بناء الوطن ،فى ظل القيادة السياسية
".الحالية للبًلد تحتم عل َّي التضحية بكل غال ورخيص
ويحظى عـطية بعًلقات واسعة ومتعددة مع النخب ،والقوى السياسية ،ومجتمعات رجال األعمال،
والشركات فى المانيا،وأوروبا ،كما يحـظى بشعبية كبيرة فى محافظة الشرقية -مسقط رأسه –
حيث كان والده رحـمة اللة عمدة إحدى قرى بلبيس
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لقد ألجم فاهى.
هناك قلة نادره من الناس الذين يستطيعون عمل المعجزات  ,وليس هذا فقط  ,بل تجنيد هذه المعجزه
لمن يرى هو من يحتاجها  ,كأن يعطيها لغريق على شفى الموت ,دون إنتظار لعائد وبشكل مطلق .
وجائزته هى سعادة الناس  .هذا هو المستشار /محمد عطيه وهذه هى مصره ومصرنا جميعا  .عشت
وعاشت مصر وعاش البطل الكريم الرئيس  /عبد الفتاح السيسى.
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