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                                                                      ثورة مضادة فى ألمانٌا ،
مختار ابراهٌم أحمد ، استغل حالةاألنفالت األعـال مى وتعاون مع صحفى ٌرٌد / أن السٌد 

الشهرة وكتبوا ولفقوا معلومات غٌر صحٌحة وكاذبة الهدف منها األساءة الى الرموز 
  ,, النمر األسود,, محمد عطٌة / مثل السٌد  المقمٌن فى الخارج   رٌة المعروفةالمص

                             ثروت رمضان  / ونائب الرئٌس السٌد  ،  رئٌس البٌت المصرى
           هانى القراشى /السٌد  مٌلةزو ،     مختار ابراهٌم أحمد/ السيد    أن  والحقٌقة 
ضد مجلس ادارة البيت المصرى المنتخب رسميا  (انقالب) يقوموا بثورة حاولوا أن  

واليفهموا أن فى ألمانيا قانون  وكان هدفهم هو سلدورف ووالمسجل فى محكمة مدينة د
      السيطرة على البيت المصرى من أجل أن يصبحوا رؤساء مجلسى االدارة واألشراف 

ولديهم األحكام التى تثبت ذلك فلماذا هذة   لمانىبالقانون األ  وهذا األنقالب تحطم ولكن  
الشوشرة الكاذبة التى تسىء الى الجالية والى الوطن خاصة فى الظروف الصعبة التى يمر 

     بها الوطن وتتطلب منا جميعا أن ندعم مسيرة ثورة األصالح والتغير فى بالدنا لكى ، 
  الذين يريدو  اخل الوطن أو من خارجةيتمكن المغرضيين وأعوانيهم  سواء كانوا فى د ال
على حساب مصلحة  لمصالحهم ولمصالح أ عوانهم  يتحكموا فينا والسيطرة علينا أ ن  

حكام أ يقة ولديكـقعلم الحتة فى مقا لك كذب متعمد ألنك تومايثبت أن كل ماكتب،  الوطن 
             قيقة ،بهذا األسلوب ولكن أردت أن أعرض الح المحكمة ويؤسفنى أن أرد عليك

هذة هى محاولة للتشويش واألساءة أرجو أن ٌثبت ذلك  فلول الحزب الوطنىب اتهامة ( 1 

                   ، ةمعروفوقيمتة وزنة ألن  هو ةولكن ليس لها أى أهمية  خاصة انها من

   ٌامقر ثابت  للبٌت المصرى فى مدٌنة هانوفر نهائمحمد عطٌة ، / السٌد  طلب لم ٌ( 2

 ألن المقر الثابت للبيت المصرى هو فى مدينة دوسلدورف وهذا أثبت أنك التعلم شىء
                                                     .  الذى يثبت ذلك خاصة أن هناك دستور 

                                     ثروت رمضان نائب رئٌس البٌت المصرى ، اتهامك ( 3

         أنك غير قادر على فهم  ىتثبت مرة اخرهذا يشكر علية وأنت  ينفذ سياستنا أنة
بشرحة  محمد عطٌة /وقام السٌد وبرنامج العمل الذى قدمناةدستور البٌت المصرى 
ووافقت علية الجمعية العمومية ( الـهـدف ـ األستراتيجية ـ األللية ) وبالتفصٌل متضمنا   

طالب ٌناٌر هو برنامجنا ون 62ورة بة قبل ث ناطالببت أن ما ا ٌثوهذ 6002وهذا منذ سنة 

ألننا نريد أن نكافح الفساد وهو أن نتعاون معا فى تدعيم مسير األصالح   األن أٌضا  بة
ونقضى على الشللٌة وهذا لن ٌتم اال بائنقالب   ,,,,ونطالب بالديمقراطية ومساعدة الشباب 

 ء وهذا ٌحتاج  الى اعطاء الفرصة للشباب القادر علىفكرى وهو تجدٌد فى الفكر واألدا
  والقضاء على الشللٌة والتهمٌش  ،، العطاء  المشاركة و
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محمد عطٌة    / السٌد أٌضا ذكرة و  بل ، البٌت المصرى برنامجكل هذا موجود  فى  و  

 ذا ٌوضح بأننا نعمل بناءا علىه و  6002.  00/  00 بتارٌخ  السفارةفى  فى خطابة

 ،وٌتم تنفٌذة بكل نجاح (  الهدف ـ األسـتراتٌجٌة ـ األللٌة ) برنامج واضح للجمٌع وٌشمل 
                                            هذا ليس مشكلتنا ، ماقٌل وماكتب تفهماذا أنت ال  

  موجود على الصفحة األلٌكترونٌة للبٌت المصرىوهذا 

          www.daeg-hannover.de    ---      www.aegyptischeshaus.de         

             ، ونحن سوف ندعمكم النقراشى  /السٌد وزمٌلك أعمالك أنتبرنامجك وأٌن 
رفضـتوا ولكن انتم  لعمل المشتركو ا لتعاونننا عرضنا علٌكم كل سبل لمع العلم بأ

      وهذا اسلوب غٌر القادر لٌس لها أساس  ترٌدوا تصفٌة حسابات وشوشرةواجهة مال

ثروت رمضان أنشؤا مقر للبٌت  ةوصدٌق( النمر األسود) اتهامك أن محمد عطٌة ( 4 

هذا كذب وتضلٌل  ٌورو شهرٌا،  200المصرى وٌدفعوا اٌجارة من أموال البٌت المصرى 

   ثروت رمضان و  محمد عطٌة  تثبت أن ،ق حاجة مؤسفة  ، الواقع والحقٌقة واألوراو
مختار أحمد  أو هانى  ولن تدفع أنت  دفعوا تأسٌس المقر من أموالهم الخاصة هم الذٌن  

  ٌف الشهرٌة تقوم بدفعها رابطتى أو البٌت المصرى ملٌما واحدا والمصارالنقراشى 
قراشى لن تدفعوا وهانى الن مختار أحمد ، وأنتمن هانوفر وثروت رمضان   محمد عطٌة

وال تنسى أٌضا أننا نحن من هانوفر وخاصة      .اشتراكات روابطكم حتى ٌومنا هذا 
دعم خزٌنة  البٌت المصرى حتى قبل أن تأتى األدارة الى محمد عطٌة ، دائما ٌ/ السٌد

                             .ت ذلك ثبوالمستندات ت ، مختار ابراهٌم   هانوفر ولٌس أنت
. م أللة امرىء عرف قدر نفسةرح  

 واسـاءة لنا           اتهامك بأن البٌت المصرى أعمالة متوقفة هذا غٌر صحٌح بالمرة
ألن البٌت المصرى ٌعمل بنجاح على كل المستوٌات وهذا هو سبب جنونكم ألن البٌت 

    أعضاء مجلس األدارة أننا نؤدى  ة ٌشرفنا نحن وأن المصرى لٌس فى حاجة الٌكم
وروابط  وأن ماٌقوم بة البٌت المصرى ، نجاح البكل   األنسانٌة والوطنٌة مسئو لٌتنا 

.  المنطقة فى دول  سواء فى ألمانٌا أو فى مصر أو  للجمٌع هانوفر مـعـروفا   

ظٌم ـصدق هللا الع" وقل إعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون "   

نائب رئٌس البٌت المصرى                                                                    

   ثروت رمـضـان/ مـهـندس                                                                   

00  .00 .6000  
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