Statement by supporters of Morsi in America
supports his decisions and calls for "cleansing
the media and the police"
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New York - Al Ahram Gate
A group of Egyptians in the United States issued a statement in support of President Mohamed Morsi's
recent decisions issued last Thursday, demanding the president of what they called the media and police
clean up as soon as possible.
The statement said: "Egypt has experienced a state of tension in the recent period and a clear narrowing
of the powers of the president, which had the most impact in the failure to achieve the demands of the
revolution, given the control of the rest of the former regime in many corners of the state, the most
important of which is the judiciary, which gave the release of all accused in the killing of rebels. As if a
revolution did not occur, as if blood did not poured for this dear homeland. "
The statement added: "The direct cause of this matter is the complicity of the Attorney General in favor
of the former regime, in the absence of the Legislative Council, the completion of the writing of the
Constitution and the creation of successive crises and the lack of sufficient support for the President to
get rid of the Attorney General in his first decision. He gave a state of despair to the Egyptian street,
which suffers from the situation of the country.
The statement added: "We of the leaders of the Egyptian community support the revolutionary
decisions taken by the president, and ask him to cleanse the media and the police as soon as possible.
Since we do not hide the fear of the existence of such powers in the hands of the president, we would
like the president to clarify that this constitutional declaration completed Once the constitution is
written, we affirm that we as Egyptian Americans strongly reject these voices that are flirting America
and Europe to take a stand against the Egyptian regime, and we will stand united in support of the
president-elect. "
Signatories:
1- Egyptian Imams Union in North America, represented by Sheikh Mohammed Al-Bunni
2- Egyptian-American Foundation for Development
3- Dr. Khaled Lameh New York

4. Dr. Hassan Al-Sayyah Virgina
5. Dr. Mohamed Helmy on the Network of Egyptians in America
6. Dr. Akram El-Zand Sa'ed
7 Mohamed El-Khashab Foundation President of ART channels America
8- Sameh El-Hinnawy American Businessmen Association
9 Dr. Hany Sakr Egyptian Association of America
10 Dr. Khaled Hassan Maryland
11 Dr. Mohamed Abdel Hakam Seattle
12 Dr. Ahmed Esmat El Bendary President of the American Muslim Association Muslim American
Society
13 Walid Yousry Chicago
14 Ahmed Shedid New Jersey
15 Ahmed El Hattab Indiana
16 Dr. Mohamed Morgan Boston
17 Ramadan Radwan Houston
18 Ahmed Fayed Las Vegas
19 Tarek Mohamed California
20 Dr. Amr Abbas Egyptian Foundation Michigan
21 Dr. Safi El Din Hamed Pennsylvania
22 Dr. Hamdi Radwan North Carolina
23 Ahmed Shehata Washington
24 d / Iman Shehata New York
25 d / Amr Morsi New Jersey
26 Dr. Faten Hassan New York
27 Dr. Mohamed Saadia New York
28 Dr. Hussein Mohamed New York
29 Dr. Ahmed Mostafa Bridge Organization
30 Dr. Mohamed Amr Atawyah Islamic Relief USA
31 Dr. Khaled El Sayes Rebuilding Egypt
32 Dr. Azmi Allam Michigan
33 Dr. Abdel Rahman El Sayed New York
34 Dr. Hossam Omar New York
35 Dr. Najat Abasiri
36 Fatima Mohamed
37 Dr. Tarek Hussein Council of Islamic Relations CAIR
38 Dr. Hisham El Gayyar Egyptian Foundation Michigan
39 Alaa Alaa Fahmy Chicago
40 Al Ola Fahmy Chicago
41 Nancy Star Washington
42 Dr. Amir El Sayed Washington
43 Princess Ahmed Washington
44 Dr. Amin Mahmoud Maryland
45 Dr. Ali Mousa
46 Dr. Sameh Muslim

بيان ألنصار مرسي في أمريكا يؤيد قراراته ويطالبه بـ"تطهير
"اإلعالم والشرطة
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نيويورك  -بوابة األهرام
أصدرت مجموعة من المصريين في الواليات المتحدة بيانًا يؤيد قرارات الرئيس محمد مرسي األخيرة التى صدرت الخميس
.الماضي ،مطالبين الرئيس بما وصفوه بتطهير اإلعالم والشرطة في أسرع وقت
وقال البيان" :عاشت مصر حالة من التوتر في الفترة األخيرة وتضييقا واضحا لصالحيات الرئيس ،مما كان له أبلغ األثر في
عدم تحقيق مطالب الثورة ،نظرا لتحكم بقية النظام السابق في كثير من أركان الدولة ،وأهمها القضاء الذي أعطى إفراجا لكل
".المتهمين في قتل الثوار ،وكأن ثورة لم تقم ،وكأن دماء ما سالت ألجل هذا الوطن العزيز
وأضاف البيان" :السبب المباشر في هذا األمر تواطؤ المدعي العام لصالح النظام السابق ،وفي غياب المجلس التشريعي وعدم
االنته اء من كتابة الدستور واختالق أزمات متالحقة وعدم الدعم الكافي للرئيس للتخلص من النائب العام في قراره األول ،ثم
،بدأت حملة االنسحاب غير المبررة من القوى السياسية مما أعطى حالة من اليأس للشارع المصري الذي يعاني من وضع البلد
".فكان البد من قرارات ثورية لطالما نادينا بها وتأخر الرئيس في اتخاذها ألسباب ال نعلمها
وتابع موقعو البيان" :نحن من قيادات الجالية المصرية نؤيد القرارات الثورية التي اتخذها الرئيس ،ونطالبه بتطهير اإلعالم
والشرطة في أسرع وقت ،وحيث إننا ال نخفي التخوف من وجود مثل هذه الصالحيات في يد الرئيس ،فإننا نود من الرئيس
توضيح أن هذا اإلعالن الدستوري المكمل ينتهي بمجرد االنتهاء من كتابة الدستور ،ونحن نؤكد أننا كمصريين أمريكيين
نرفض بشدة هذه األصوات التي تغازل أمريكا وأوروبا التخاذ موقف ضد النظام المصري ،وسنقف صفا واحدا دعما للرئيس
".المنتخب
:الموقعون
١ـاتحاد األئمة المصريين بأمريكا الشمالية ،ممثال عنهم الشيخ محمد البني
٢ـ المؤسسة المصرية األمريكية للتنمية
٣ـ د/خالد لماضة نيويورك
٤ـ د  /حسن الصياح فيرجينا
٥ـ د /محمد حلمي عن شبكة المصريين في أمريكا
٦ـ د /أكرم الزند مؤسسة ساعد
أمريكا ٧ ARTـ محمد الخشاب رئيس قنوات
٨ـ سامح الحناوي جمعية رجال االعمال االمريكية
٩ـ د /هاني صقر رابطة المصريين في أمريكا
١٠ـ د /خالد حسن والية ميريالند

١١ـ د /محمد عبد الحكم سياتل
 ١٢ Muslim American Societyـ د /أحمد عصمت البنداري رئيس الجمعية االسالمية االمريكية١٣ـ وليد يسري شيكاغو
١٤ـ أحمد شديد نيوجيرسي
١٥ـ أحمد الحطاب إنديانا
١٦ـ د  /محمد مرجان بوسطن
١٧ـ رمضان رضوان هيوستن
١٨ـ أحمد فايد الس فيجاس
١٩ـ طارق محمد كاليفورنيا
٢٠ـ د  /عمرو عباس المؤسسة المصرية ميتشجان
٢١ـ د /صفي الدين حامد بنسيلفانيا
٢٢ـ د  /حمدي رضوان نورث كارولينا
٢٣ـ أحمد شحاتة واشنطن
٢٤ـ د  /ايمان شحاتة نيويورك
٢٥ـ د  /عمرو مرسي نيو جيرسي
٢٦ـ د  /فاتن حسن نيويورك
٢٧ـ د /محمد سعديه نيويورك
٢٨ـ د /حسين محمد نيويورك
٢٩ Bridge Organizationـ د /أحمد مصطفى
٣٠ Islamic Relief USAـ د  /محمد عمرو عطويه
٣١ Rebuilding Egyptـ د /خالد السايس
٣٢ـ د /عزمي عالم ـ ميتشيجان
٣٣ـ د  /عبد الرحمن السيد نيويورك
٣٤ـ د /حسام عمر نيويورك
٣٥ـ د نجاة أباصيري
٣٦ـ فاطمة محمد
٣٧ CAIRـ د  /طارق حسين مجلس العالقات االسالمي
٣٨ـ د  /هشام الجيار المؤسسة المصرية ميتشيجان
٣٩ـ عالء فهمي شيكاغو
٤٠ـ الحاجة عال فهمي شيكاغو
٤١ـ نانسي نجم واشنطن
٤٢ـ د  /أمير السيد واشنطن
٤٣ـ أميرة أحمد واشنطن
٤٤ـ د  /أمين محمود ميريالند
٤٥ـ د  /علي موسى
٤٦ـ د سامح مسلم

