
 

 طاب مفتوح الً سعادة السفٌر المصري فى كوبنهاجنخ

 

حتً ٌتالئم مع روح شباب ،ٌناٌر المجٌدة ، فكل شئ ٌعاد تقٌمه وصٌاغته مرة اخري  52ورة الشك ان مصر كلها تحٌا تفاعالت ث    

، وطموحات هذا الشعب صانع رة مصر العمالقة اضلشعب المصري فً بناء حاضر  ٌعبر عن مستقبل ٌلٌق بتارٌخ وحالثورة وتطلعات ا

 .قدٌما وحدٌثا فى القول فى تارٌح العالم  اصر وقد ال ابالغعاعظم ثورة فى التارٌح الم

ك رمصر والجالٌة المصرٌة فى الدانما التً اعطت قدراتك ب ً بكمعرفتلكن لروح هذه الثورة وبدافع الٌوم لٌس فقط  اكتب لك  فأننى 

  :بعض االقتراحات لهذا اننً ارجو ان تسمح لً ان اتقدم الكثٌر

 ، لالستثمار فى جمٌع المجاالت بتنوٌر المصرٌٌن عن  تفعٌل حملة تواصل من خالل أنشاء صفحة خاصة باالخبار االقتصادٌة

ة والشركات الخاصة ذات مثل االستثمار فى السندات الحكومٌ، المجاالت والمشارٌع الصغٌرة والكبٌرة التً ٌمكن االستثمار بها 

مع االمان الكامل ، ونفس الوقت ٌعتبر دعم للالقتصاد المصري كبدٌل لالقتراض من % 25 الًالعائد المرتفع الذي ٌصل 

 .الخارج

 ٌتلقوا تعلٌمهم ولكن أٌضا للذٌن أنخرطوا بالفعل فى مؤسسات  اعمل مسح شامل للجٌل الثانً لٌس فقط من الذٌن مازلو

من خالل ندوات ومقابالت والنظم األدارٌه فى الدنمارك، دوات التكنولوجٌة ٌهم علً احدث األعون اٌدٌض هؤالء حٌث أن.الدوله

 ٌتم فٌها طرح أفكارهم ومناقشة كٌفٌة األستفادة من خبراتهمز

ط السٌاسً علً صانع الضغ ن امكانٌة لوبً ٌحمل امكانٌةهم ٌشكلونك بمثابة كنز لمصر األم لألان اعضاء الجالٌة المصرٌة فى الدانمار

 .ًكرالدانما هم علً االنخراط فً العمل السٌاسًن خالل تشجٌعم لمصلحة مصر الدنماركً القرار

 

. فى وطننا مصر أو وطننا الحالى الدنمارك أننى أتطلع لعدٌد من القاءات الدورٌه مع جل الجالٌه وآمل أن تسفر عن الخٌر والرفاهٌه لنا 

ك ، لهذا فاننا رلمصرٌٌن فى الدانمال لكل الشرفً  رئٌسالنك أل وذلك االٌجابً جهد حثٌث من سٌادتكم ٌتسم بالتوازنولن ٌتأتى ذلك اال ب

 ، بل نرٌد كصرٌٌن ان ٌكون لنا دورا  اٌجابٌا فً المسٌرة المصرٌة نتوقع الكثٌر فً ظل اٌام الثورة المصرٌة العظٌمة 

  هذه االمانً  مانً انك تملك القدرة علً تحقٌقٌا ،احمل لك كل خٌر خاصة اننً اننً علً ثفة كبٌرة بتسامحك وبصٌرتك 

  ان دهبالدكتور حسن عثم
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