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القاهرة 2112-11-7

بيان من جمعية الشرطة والشعب لمصر
بشأن ماتشهدة البالد من أحداث
تابعتتج عيع تتش طة تتلشش طة تتع ةي تتل بيز تتم يتته طامتيتتاى طاًتتا يعتتا يتتا ت تت م طةتتب م يتته
حتتتاتج تعتتتمر التتتش لعتتتاا طة تتتلشش مهمتتتان ت م تتتش ي تتتاي ى طبيم تتتش بيتتتا تتتم تتتا بتتتاةب م ةحاةتتتش يتتته
طامف ج طبيمش طةكايا طةتش م ت تبقش يع ا مخضل ت ابس
يتتته متتتنط طةيمشلتتتر نتتتش دتتتا ل تتتمما ةءحتتتمطق طةيتتابعتتتش بتتتمنط يتتته شتتت طةشتتتلر طةل ًتتت ش
تعش تتتتا طةًتتتتكي طةحم م تتتتش خشتتتتل طةًتتتتا ح ه حتتتتتش بلاتتتتج نل ت تتتتا ب ًتتتتت مطل لعتتتتاا طبيتتتته بيمشقتتتتش
ًتتتت مان ةتحق تتتتر يًتتتتت مل عيااتتتتاج بع م تتتتا ضتتتتيه يتتتتةطيل تحتتتتاي ضتتتتم طةتتتت شه ي طشم تتتت ةبتتتتق ل
تت تةتفل غ يمشقتتتش ًتت مان يتتته طةت طعتتم طة تتتلشش طبيمتتتش
طاحبتتاش طة تتت س نتتش م ًتتتاش لعتتاا طبيتتته
حتش تى تحق ر تلي طةيًت مناج
ا
نتت ه طةعيع تتش ن يامتتا يم تتا بلًتتاةت ا طةتتتش مًًتتج يتته معل تتا متتش طة تت ا نةتتش يعتيتت يتته
يتتتت طشه تيتتتتتت نتتتتش بلتتتتتما بكانتتتتش حق تتتتتش حل اتتتتتتش طةمًتتتتت ل ش طةقام م تتتتتش لتتتتتزى م ضتتتتتا ب طعباتتتتتتش
نحتلطيتتتت ةل قتتتتام ه نتتتتش دتتتتا ا تتتتش ش بتتتتش تلبشتتتتش بع تتتتاز طبيتتتته طةًتتتتامل التتتتش حيا تتتتتش طة خ تتتت ش
ييتلكاتتتتتش طةخا تتتتش كانتتتتش يلطنتتتتر مع تتتتز طةم ةتتتتش ةتتتتنةي نتتتت ه طةعيع تتتتش تتتتتلر ضتتتتل ل نضتتتتش
زطل طةمطخل تتتتش بيلطععتتتتش طةيمد يتتتتش طبيم تتتتش باةكايتتتتا نتتتتش دتتتتا طةتشتتتت لطج طةيتا تتتتلطج طةتتتتتش ت تتتت مما
طةيمشقتتتش بيتتتا ضتتتيه تحق تتتر طةيعامةتتتش طةيشل بتتتش بتتتت ن ل طبيتتته طةكايتتتا ةليتتت طشه نتتتش كانتتتش لبتتت طةتتتب م
يتتت طةحفتتتاد التتتش مل ط لعتتتاا طة تتتلشش ضتتتياه ت م تتتش مايتتتاة ى نتتتش معتتت طن تضتتتيه ًتتت يت ى ممطن
لًاةت ى بم ه مر تق ل
نتتتش متتتنط طة تتتمم ت تتت طةعي ع تتتش م ضتتتا بعقتتت ن طةتتت شه يفكل تتتش ةليبتتتامل باةق تتتاى بتتتم لمى
نعتتتلطن طةحتتت طلطج طةفكل تتتش طة زيتتتش ةتعتتتم ا طبنكتتتال طة تتتان ةتتتمر بعتتتا طبنتتتلطم طةتتتتش تمتتتت ف طةعمتتتل
ك ً لش ةتحق ر مممطن ا
كيتتتا تما تتتم طةعيع تتتش م ضتتتا كبتتتال ي تتتا ا ط تتتا طةقبا تتتا نتتتش طةيمتتتاشر طةيحاندتتتاج طةتتتتش
تً ت شل ال تتا طةمزاتتش طةقبل تتش خا تتش ً ت مان ةلحفتتاد التتش ميتته شتتم ى طةق ت يش تقتتم ى كانتتش ًتتبا طةتتماى
بع ز طبيه ةييالًش ايل ا الش طة عش طبكيا
نن تمت تتتز طةعيع تتتش طةفل تتتش بقتتتل حلتتت ا طةعتتتاى طة عتتتلر طةعم تتتم طةتتتنر ًتتت ت طك يتتت حفتتتا
تم تت طةبابتتا ت طضتتل س باةت عتتش باةتتماان هلل يتته معتتا طةحفتتاد التتش حتتم طة تتع طةي تتلر تحق تتر
طبيه طةلخان حفد بلمما يه كا ً ن يكل
هللا طةي نر طةيًتعاه
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