
جلنة جتنيدية مصرية تزور الكويت
في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات املسلحة املصرية بالتيسير على الشباب املقيمني باخلارج لتسوية مواقفهم 
التجنيدية، أعلن العقيد أ.ح. نادر محمد صالح اخلشاب رئيس مكتب االتصال العسكري بالكويت أن وزارة الدفاع 
قررت ايفاد جلنة جتنيدية وذلك خالل الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر اجلاري، إلنهاء املواقف التجنيدية للشباب 
املصري املقيم في الكويت، ودعا رئيس مكتب االتصال العسكري جميع الراغبني في تسوية مواقفهم من التجنيد 
الى مراجعة املكتب العسكري في منطقة اجلابرية قطعة 9، شارع 6، ڤيال 53، فيما أهاب العقيد نادر بالسادة 
أصحاب املواقف التجنيدية الى سرعة التقدم الى املكتب التخاذ االجراءات الالزمة قبل وصول اللجنة بوقت كاف.
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مرشد اإلخوان يهنئ األنبا تواضروس: تهانينا القلبية على اختياركم الكرمي

البابا الـ 118: نحن نعيش مع إخوتنا املسلمني
ومسؤوليتنا هي أن نحافظ على ذلك كمصريني

� وكاالت: وض���ع  القاه���رة 
التقاط طفل لورقة حتمل اس���م 
األنبا تواضروس من بني ثالث 
ورقات في إناء زجاجي على مذبح 
الكاتدرائية املرقس���ية بالقاهرة 
نهاية لعملي���ة طويلة الختيار 
البطري���رك اجلديد للكنس���ية 

القبطية األرثوذكسية.
األنب���ا تواضروس  وأصبح 
القبطية  الباب���ا 118 للكنيس���ة 
األرثوذكس���ية وسيجلس على 
كرسي مار مرقس الرسول خلفا 
للبابا ش���نودة الثالث الذي قاد 
الكنيسة ملدة 40 عاما وتوفي في 
مارس بع���د نحو عام من ثورة 
أطاحت بالرئيس السابق حسني 
مبارك صعد بعدها تيار اإلسالم 
السياسي ليتنامى شعور األقباط 

بالقلق على مستقبلهم.
لكن الرئيس د.محمد مرسي 
الذي ينتم���ي جلماعة اإلخوان 
املس���لمني شدد على أنه يحافظ 

على مصالح جميع املصريني.
الذي  ويعرف تواض���روس 
أّلف 13 كتاب���ا مبهاراته اإلدارية 
الهادئة وإجادته  وش���خصيته 
للغ���ة اإلجنليزية. وس���يواجه 
بابا  الثاني  البابا تواض���روس 
اإلس���كندرية وبطريرك الكرازة 
التحديات  العديد من  املرقسية 
أغلبها يتعلق مبواكبة تغيرات 
العصر التي تؤثر على كنيسته 
وأتباع���ه الذين ميثل���ون وفقا 
لتقديرات غير رسمية نحو 10% من 
سكان مصر الذين يبلغ تعدادهم 

نحو 83 مليون نسمة.
واملسيحيون في مصر غالبيتهم 

العظمى أقباط أرثوذكس.
وقال األنبا باخوميوس مطران 
البحيرة الذي تولى إدارة شؤون 
الكنيسة بعد وفاة البابا شنودة 
الثالث »الباب���ا اجلديد عليه أن 
يواكب متغي���رات العصر التي 

مؤخرا احتجاجات عنيفة بسبب 
اتهم  إلى اإلسالم  فيلم يس���يء 
مسيحي من أصل مصري بإنتاجه 

في الواليات املتحدة.
وقال تواضروس الذي سمي 
أمس الباب���ا تواضروس الثاني 
»كمصري���ني نح���ن نعيش مع 
إخوتنا املس���لمني.. هذه أولوية 
مهمة جدا في العيش املشترك.. 
واحلياة املشتركة.. واملسؤولية 

هي أن نحافظ على ذلك«.
من جانبه، هنأ املرشد العام 
جلماعة اإلخوان املسلمني محمد 
بديع األنب���ا تواضروس الثاني 
مبناسبة اختياره بابا لإلسكندرية 

وبطريركا للكرازة املرقسية.
وقال بديع في رسالة تهنئة 
الباب���ا تواضروس  إلى  وجهها 
الثاني عبر الصفحة الرس���مية 
جلماعة اإلخوان املسلمني »أتقدم 
لكم بأس���مى التهان���ي القلبية 
على انتخابك���م الكرمي وأمتنى 
لك���م التوفيق والس���داد ملا فيه 
صالح مصر احلبيبة وش���عبها 

الكرمي«.
وأضاف »وفقنا اهلل جميعا 
ملا يحب ويرضى خلدمة وطننا 

وأهلنا.. مع خالص تقديري«.
من جهت���ه، بع���ث الرئيس 
د.محمد مرسي ببرقية تهنئة إلى 
البابا تواضروس الثاني مبناسبة 
اختياره بابا اإلسكندرية وبطريرك 
إلى  املرقس���ية، مشيرا  الكرازة 
الكنيس���ة األرثوذكسية  عراقة 
وإنها تعد معلما بارزا من معالم 

تاريخ هذا الوطن وتراثه.
وأكد د.مرسي في برقيته أن 
شعب مصر شعب واحد، تسوده 
روح االخوة واحملبة بني مسلميه 
وأقباطه وتتضافر جهود أبنائه 
لصالح الوطن، معربا عن تهانيه 
ألقباط مصر األعزاء، متمنيا لهم 

موفور الصحة.

مع زمنك ومتفاعال معه«.
وعزف األقباط عن املشاركة 
القوية في احلياة السياسية في 
العقود األخي���رة لكن األحداث 
املتعاقبة في مصر منذ انتفاضة 
2011 فرض���ت عليه���م  يناي���ر 
التفاعل مع ما يجري في الشارع 

املصري.
ويؤكد تواضروس على أهمية 
اندماج املسيحيني في املجتمع. 
وقال ف���ي اآلونة األخيرة خالل 
مقابلة تلفزيونية »االندماج في 
املجتمع صفة مسيحية كتابية 
أصيلة.. االندماج املعتدل واحللو. 
لكن ال بد أن يشارك الكل في ذلك. 
نحن كمصريني جميعا ال بد أن 
نشارك واملشاركة تبدأ مبكانني.. 
الفصل الدراسي ووسائل اإلعالم.. 
ال بد ان يكون لدى جميع من يعمل 

في هذين املكانني الوعي«.
وكما كان لسلفه البابا شنودة 
الثال���ث دور ف���ي احلفاظ على 
السالم االجتماعي بني املسيحيني 
واملسلمني في مصر من املتوقع 
أن يسعى البابا اجلديد لتعزيز 
الوحدة في البالد التي ش���هدت 

حدثت بعد ثورة 25 يناير، يجب 
أن يحللها ويتابعها ويضع منهجا 
للحياة الكنسية من خالل املواطنة 

السليمة«.
وأض���اف ف���ي تصريح���ات 
تلفزيونية »عليه أن يتعاون مع 
الدولة في تدعيم الوحدة الوطنية 

وحل مشكالت املجتمع«.
وتعكس محاضرات س���ابقة 
إدراكه لضرورة  لتواض���روس 
الكنيس���ة العصر  أن تواك���ب 
والتغيرات التي حتدث في املنطقة 

والعالم.
وقال في محاضرة خلدام في 
الكنيسة عام 2009 بعنوان »كن 
مستعدا للتغيير«: »التغيير سمة 
إنسانية ووصية إلهية، ورغبة 

دفينة عند كل إنسان«.
وأضاف »اح���ذر أن تتجاهل 
التطوير الذي يحدث في العالم 
كله.. احذر أن تتجاهل أننا نعيش 
في قرن أو زمن يتجدد ويتغير 
خالله العالم كل 18 شهرا.. إياك 
أن تعيش في فكر متخلف.. )في( 
فكر قدمي.. يجب أن تكون متطورا 
مع زمنك... يجب أن تكون حيا 

)أ.پ( حلظة االعالن عن فوز األنبا تواضروس مبنصب البابا ال� 118 في القرعة الهيكلية 

باراك: عباس أبدى استعداده في اجتماعات 
مغلقة للتنازل عن حق العودة

.. وعباس يؤكد: لم ولن أتنازل
عن حق عودة الالجئني الفلسطينيني

حزب تونسي يقاضي إسرائيل بعد اعترافها 
باغتيال القيادي الفلسطيني »أبوجهاد«

ضغوط أميركية وأوروبية على الفلسطينيني 
لتأجيل التوجه لألمم املتحدة

غزة � كونا: زعم وزير اجليش اإلسرائيلي 
ايهود باراك أمس ان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس أبدى استعداده في اجتماعات 
مغلق���ة في املاضي للتنازل ع���ن حق العودة 

لالجئني الفلسطينيني.
وقال باراك في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية 
العامة ان »عباس حتفظ فعال من اإلرهاب وقال 

انه ال مجال الندالع انتفاضة ثالثة«.
وكان الرئيس عباس أكد الليلة قبل املاضية 
ان���ه لم ولن يتنازل عن حق العودة، موضحا 
ان حديثه بأنه ليس له حق دائم في املطالبة 
بالعودة إلى البلدة التي هجر منها وهو طفل 
أثناء نكبة عام 1948 هو موقف ش���خصي وال 

يعني التنازل عن حق العودة.
وش���دد عباس الذي يتع���رض النتقادات 
فلسطينية على تصريحات له يوم اخلميس 

املاضي ان���ه ال ميكن ألحد التن���ازل عن حق 
الفلسطينيني. وأشار عباس  العودة لالجئني 
الى ان كل النصوص الدولية والقرارات العربية 
واإلسالمية تنص على حل عادل ومتفق عليه 
لقضية الالجئني وفق القرار 194 وان عبارة متفق 

عليه تعني االتفاق مع اجلانب اإلسرائيلي.
وكان الرئيس عب���اس قال في تصريحات 
للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي بثت 
مساء يوم اخلميس املاضي انه »ليس له حق 
دائم في املطالبة بالعودة الى البلدة التي هجر 

منها وهو طفل اثناء نكبة عام 1948«.
وعندما س���ئل الرئيس عباس هل يريد ان 
يعيش في بلدة )صفد( التي عاش فيها طفولته 
في منطقة اجلليل وهجر منها؟ قال »لقد زرت 
صفد مرة من قبل لكنني اريد ان ارى صفد من 

حقي ان اراها ال ان اعيش فيها«.

رام اهلل � أ.ف.پ: اكد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس انه »ل���م ولن يتنازل عن حق 
العودة« لالجئني الفلس���طينيني عقب اجلدل 
الذي اثارته تصريحاته خالل مقابلة مع قناة 

تلفزيونية اسرائيلية.
وقال عباس في مقابلة مع فضائية احلياة 
املصري���ة امس األول »لم ولن اتنازل عن حق 

العودة«.
واوض���ح عباس لقناة احلياة ان »احلديث 
عن صفد موقف ش���خصي وال يعني التنازل 

عن حق العودة«.

ف���ي املقابل، رح���ب الرئيس االس���رائيلي 
ش���يمون بيريز بتصريحات عب���اس معتبرا 
اياها »شجاعة«، وقال في بيان ان »كلمات ابو 
مازن الشجاعة تثبت ان اسرائيل لديها شريكا 

حقيقيا للسالم«.
وعباس م���ن مواليد في صفد عندما كانت 
فلس���طني حتت االنتداب البريطاني، ونزحت 
اسرته عام 1948 مع قيام دولة اسرائيل مع نحو 
760 الف فلسطيني تشردوا ويشكلون اليوم 
نحو 4.7 ماليني الجئ ترفض اسرائيل احلديث 

عن حقهم في العودة الى ديارهم.

تون���س � د.ب.أ: قال ح���زب »حركة وفاء« 
التونسي إنه س���يتقدم بقضية ضد إسرائيل 
وكل من تعاون معها أمام القضاء التونسي، بعد 
اعترافها مؤخرا باغتيال القيادي الفلسطيني 
البارز »أبوجهاد« أحد مؤسسي حركة فتح، في 

تونس عام 1988.
وكان���ت صحيف���ة »يديع���وت أحرنوت« 
اإلسرائيلية نشرت تقريرا بعد أن سمحت الرقابة 
العسكرية بذلك، اخلميس املاضي ويكشف عن 
فرقة الكوماندوز املكلفة باغتيال خليل الوزير 
امللقب بأبوجهاد في 15 ابريل عام 1988 بالعاصمة 

التونسية بالتنسيق مع رجال املوساد.
كما قدمت الصحيفة الضابط رئيس الفرقة 
ناهوم ليفي الذي أطل���ق النار على أبوجهاد، 

وكان توفي في حادث سير عام 2000.
وقال حزب حركة وفاء املمثل ب� 12 نائبا في 
املجلس الوطني التأسيسي، إنه سيرفع دعوى 
قضائية ضد إسرائيل اليوم باحملكمة االبتدائية 
بالعاصمة بشأن عملية اغتيالها »للزعيم الشهيد« 

أبوجهاد سنة 1988 بتونس.
وقال الناطق باسم احلزب سليم بوخذير 
لوكالة األنب���اء األملانية )د.ب.أ( إن احملامي 
عبد الرؤوف العيادي رئيس احلركة وعبد 
املجيد العبدلي عضو املكتب التنفيذي للحركة 
س���يتوجهان اليوم إلى احملكمة وسيقدمان 
عريضة إل���ى النائب العام في الغرض ضد 
إسرائيل وكل من سيكشف البحث عن ضلوعه 

في اجلرمية.
وترتكز »حركة وفاء« في دعواها عن وجود 
شهادة س���ابقة من قبل السياسي أحمد بنور 
عن ضلوع الرئيس املخلوع زين العابدين بن 
علي ف���ي جرمية اغتيال أبو جهاد، وقالت إنه 
يفترض أن يكون له مساعدون داخل تونس 

في ذلك.
وقال بوخذير »تستمد القضية سندها من 
اعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا باغتيالها 
للزعيم الشهيد رحمه اهلل على التراب التونسي 

وتقدمي اسم مرتكبها«.
وأضاف: »ستس���تند القضية التي ترفعها 
حركة وف���اء غدا الى االتفاقي���ة الدولية التي 
وقعتها إسرائيل وأيضا تونس والتي تعتبر 
أن هذه الفئة من جرائم االغتياالت جرائم ضد 
اإلنسانية، وكانت إس���رائيل نفسها اعتمدت 
هذه االتفاقية الدولية في تتبعها لبقايا النظام 

النازي«.
وكش���ف تقرير لصحيف���ة »التاميز اوف 
صنداي« البريطانية أمس أن أبوجهاد، الذي 
يسميه اإلسرائيليون ب� »ابن آوى« كان الهدف 
رقم واحد إلسرائيل بعد تنفيذه للهجوم على 
تل أبيب عام 1975، لكنه جنا من كل فخ نصبه 
له املوساد اإلس���رائيلي وباءت كل احملاوالت 
لقتله بالفشل، بدءا استخدام العبوات الناسفة 
ومحاوالت االغتيال إلى استخدام »اخلونة« من 

الفلسطينيني.

غ����زة � كونا: كش����فت صحيف����ة »يديعوت 
أحرونوت« االسرائيلية أمس أن اإلدارة األميركية 
متارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لتأجيل الطلب اخلاص برفع مكانة فلسطني 
إلى صفة دول����ة غير عض����و ومراقب في األمم 

املتحدة.
وأكدت الصحيفة »أن دول االحتاد األوروبي 
هي األخرى تشارك في عملية الضغط هذه التي 
تتعرض لها القيادة الفلسطينية خاصة في هذه 

املرحلة«.
وقالت إن واحدة من بني هذه احلجج التي تقف 
وراء طلب التأجيل هذه هي اخلشية من استغالل 
رئيس احلكومة اإلس����رائيلية بنيامني نتانياهو 
ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان لهذه القضية 

في حملة االنتخابات اإلسرائيلية القادمة.
وزعمت الصحيفة أنها نقلت هذه املعلومات 
عمن أس����متهم »ديبلوماسيني غربيني« لم تذكر 
أس����ماءهم وقالت إنهم على عالقة مبا يجري في 

هذه املنطقة.
وأشارت إلى اخلش����ية من أن تقود احملاولة 
الفلس����طينية هذه ف����ي األمم املتحدة إلى وضع 
نهاية إلمكانية العودة إلى مفاوضات السالم مع 
إس����رائيل عدا عن مس����اهمتها في إضعاف قوى 
اليسار والوسط لصالح نتانياهو وحلفائه في 

االنتخابات.
كما يخشى من أن تنتهي االنتخابات في إسرائيل 
باختيار قيادة ميكن أن ترد بصرامة على توجه 
الفلسطينيني هذا أو أن يصل رد فعلها إلى ضم 

أراض فلس����طينية إلس����رائيل وإلغاء اتفاقيات 
أوسلو واعتماد مش����اريع تعتمد بناء مزيد من 

املستوطنات.
وبحسب الصحيفة فإن التقديرات في إسرائيل 
تش����ير إلى انه وبالرغم من الضغوط األوروبية 
واألميركية على الفلسطينيني إال أنهم مصممون 
على مواصلة محاوالتهم لرفع مكانتهم في األمم 

املتحدة.
وتس����ود توقع����ات في تل أبي����ب »بأن يقدم 
الفلسطينيون طلبهم اخلاص بهذا الهدف للجمعية 
العامة ي����وم 15 نوفمبر اجلاري والذي يصادف 
اليوم مع ما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات قد اسماه »إعالن االستقالل الفلسطيني« 
في عام 1988. وتشير توقعات أخرى إلى إمكانية 
تقدمي طلب من هذا النوع يوم ال� 29 اجلاري وهو 
الي����وم الذي صوتت في����ه األمم املتحدة لصالح 
قرار تقسيم فلسطني ويوم التضامن العاملي مع 

الشعب الفلسطيني.
ووفق الصحيف����ة فقد وضعت النرويج أمام 
أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة مش����روعا 
تقت����رح فيه االعت����راف بفلس����طني كدولة غير 
عضو في املنظمة الدولية مقابل موافقة السلطة 
الفلسطينية وتعهدها باستئناف املفاوضات فورا 

مع إسرائيل.
وتأمل النرويج ف����ي احلصول على تأييد ال� 
27 دولة األعضاء في االحتاد األوروبي ملشروعها 
هذا فيما ال يؤيد كثير من أعضاء هذا االحتاد هذا 

التوجه بحسب ما أكدته الصحيفة.

الرئيس املصري 
مهنئًا: الكنيسة 

األرثوذكسية معلم 
بارز من معالم تاريخ 

هذا الوطن وتراثه

طفل القرعة الهيكلية: كنت أشعر بأني سأختار األنبا تواضروس

الصيدلي الذي أصبح بابا األقباط
القاه����رة � أ.ف.پ: االنب����ا 
تواض����روس أس����قف محافظة 
البحيرة الذي أصبح بابا األقباط 
اجلديد هو صيدلي في الستني 
من عمره صعد تدريجيا السلك 

الكنسي.
وش����اءت الصدفة أن يكون 
يوم اجراء القرعة الهيكلية هو 
يوم عيد ميالده الستني، فهو من 

مواليد 4 نوفمبر 1952.
وح����ل األنبا تواضروس في 
املركز الثاني في االنتخابات التي 
جرت االثن����ني املاضي الختيار 
ثالثة مرش����حني يشاركون في 
»القرعة الهيكلية« الختيار البابا 

اذ حصل على 1623 صوتا.
ولد األنبا تواضروس باسم 
وجيه صبحي باقي س����ليمان، 
وحصل على بكالوريوس الصيدلة 
من جامعة االسكندرية عام 1975، 
وحصل على بكالوريوس الكلية 
االكليريكي����ة وزمال����ة الصحة 
العاملية باجنلترا عام 1985، وظل 

يعمل مديرا ملصنع أدوية تابع 
لوزارة الصحة بدمنهور، حتى 
ذهب في 20 أغسطس 1986 إلى 
دير األنبا بيشوي بوادي النطرون 
وظل طالب رهبنة حتى ترهنب 
في 31 يوليو عام 1988، ورسم 
قس����ا في 23 ديسمبر 1989، ثم 
انتقل للخدمة مبحافظة البحيرة 
في فبراير 1990، ثم نال درجة 

األسقف في 15 يونيو 1997.
ويحظ���ى األنبا تواضروس 
بتأييد األنبا باخوميوس، الذي 
البطريرك  شغل موقع قائمقام 
الثالث  البابا شنودة  منذ وفاة 
في مارس املاضي، فهو تلميذه 
وعمل معه في أسقفية البحيرة 

لفترة طويلة.
وقبل االنتخابات، حصل األنبا 
تواضروس على تأييد عدد من 
األساقفة من أبرزهم األنبا دميان 
أس���قف املانيا واألنبا سوريال 
أسقف ملبورن واألنبا مكاريوس 
رئي���س دير الس���ريان واألنبا 

باخوم أسقف سوهاج.
وعن رؤيته ملستقبل الكنيسة 
قال األنبا تواضروس اخيرا في 
مقابلة تلفزيونية »يجب أن نهتم 
بفصول التربية الكنس���ية منذ 
الصغر وأن جنعل فصول اعداد 
اخلدام م���ن أولوياتنا فاخلدمة 
هي التي ستصنع نهضة جديدة 
داخل الكنائس سواء مبصر أو 

ببالد املهجر«.
ويطال���ب األنبا تواضروس 
بإنشاء معهد العداد خدام كنائس 
باملهجر الطالعهم على الثقافات 
املختلفة في ال���دول األوروبية 
وأميركا وكندا، معتبرا أن إقامة 
قنوات للحوار مع الشباب أمر 
ضروري فهو يرى ضرورة لم 
الشمل بني الكنيسة وأقباط املهجر 
من جهة، والكنيس���ة والشباب 

املسيحي من جهة أخرى.
ويعتب���ر األنبا تواضروس 
أن باب الكنيس���ة ه���و صمام 
األمان للكنيسة وللدولة، مؤكدا 

ضرورة استمرار العالقة الطيبة 
بني املس���يحيني واملسلمني في 
مصر، وطالب وس���ائل اإلعالم 
بالتركيز على القيم املش���تركة 
بني اجلانبني لنبذ التطرف ودعم 

الوحدة الوطنية.
ويعد تواضروس الثاني من 
أنصار ان تركز الكنيس���ة على 
الدينية واال تتدخل  الش���ؤون 
في السياس���ة اال ف���ي احاالت 
الكنيسة  استثنائية، وستعقد 
القبطية حفل التجليس في 18 
نوفمبر بحضور كبار مسؤولي 

الدولة.
من جهته، قال بيشوي مسعد 
الهيكلية  القرعة  جرجس طفل 
الذي سحب الورقة التي حملت 
اس���م البابا تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة 
املرقسية إنه كان يتوقع أن يقع 
عليه االختيار لس���حب القرعة 
الهيكلية وأن يسحب الورقة التي 

حتمل اسم األنبا تواضروس.

الطفل بيش���وي  وأض���اف 
عقب خروج���ه من القاعة التي 
الهيكلية  القرعة  شهدت قداس 
في الكاتدرائية املرقسية امس، 
حدث خطأ في اسمي وذهبت إلى 
الكاتدرائية أمس األول بصحبة 
وال���دي لتصحيح���ه وبالفعل 
جنحت في ذلك، وصليت كثيرا 
من أج���ل أن يقع علي االختيار 

وقد استجاب اهلل لي«.
وق���ال »أن���ا أح���ب األنب���ا 
تواضروس وكنت أشعر بأنني 
س���أختار الورق���ة التي حتمل 
اس���مه«، مضيفا أن جسده كان 
يرتع���ش عندما عص���ب األنبا 
البحيرة  باخوميوس أس���قف 
قائم قام البطريرك عينيه قبل 

أن يسحب ورقة القرعة.
ويبلغ الطفل بيشوي مسعد 
6 سنوات ونصف السنة إذ إنه 
ولد في األول م���ن مارس عام 
2006، ويخدم بكنيس���ة ماري 

مينا بالوراق باجليزة.

إقالة مدير أمن شمال سيناء بعد مقتل ثالثة
من رجال الشرطة في هجوم مسلح

القاهرة ـ ا.ف.پ: قرر وزير الداخلية املصري 
اللواء احمد جمال الدين امس اقالة مدير امن 

شمال سيناء اللواء احمد بكر وتعيني اللواء سميح 
بشندي مديرا لالمن غداة حركة احتجاج غير 

مسبوقة لرجال الشرطة في املنطقة اعقبت مقتل 
ثالثة من زمالئهم في هجوم شنه مسلحون.

وكان ثالثة من رجال الشرطة قتلوا امس االول 
واصيب رابع في هجوم مسلح على سيارة 

للشرطة على طريق جسر الوادي مبدينة العريش 
في سيناء. وقالت صحيفة االهرام احلكومية ان 
افراد الشرطة انسحبوا من مواقعهم في مدينة 
العريش بعد مقتل زمالئهم ما ادى الى انتشار 

القوات املسلحة في هذه املواقع.
واضافت الصحيفة ان رجال الشرطة نظموا 

وقفات احتجاجية طالبوا خاللها باقالة مدير امن 
ومحافظ شمال سيناء.


