
القاهرة - ناهد إمام

أدت حالة الترقب لقرارات البنك املركزي للسيطرة على املضاربات 
على اجلنيه املصري، إلى تراجع ملحوظ في سعر العملة الدوالرية 
األميركية داخل السوق النقدي األجنبي في مصر بقيمة 90 قرشا 
مقارنة األسبوع املاضي، خاصة بعد إغالق 9 شركات صرافة إغالقا 
نهائيا ملضاربتها على العملة الوطنية حيث وصل سعر الشراء من 
العمالء إلى 10.50 جنيهات و10.90 جنيهات للبيع على الرغم من 
استقرار السعر الرسمي للدوالر عند 8.83 جنيهات للشراء و8.88 
جنيهات للبيع. وبالتزامن مع تراجع الدوالر، تراجعت أس����عار 
العمالت العربية واألجنبية أمام اجلنيه، حيث سجل سعر صرف 
الشراء الرس����مي للدينار الكويتي الرسمي داخل السوق النقدي 

األجنبي في مصر مبلغ 29.44 جنيها و29.14 جنيها للبيع.

املنامة - أ.ش.أ: تلقى ملك البحرين امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق 
بالعالقات األخوية التاريخي���ة الوثيقة واملتميزة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني، وسبل دعمها وتعزيزها في كل 

املجاالت، إضافة إلى آخر التطورات اإلقليمية والعربية.
ذك���رت ذلك وكالة األنباء البحرينية )بنا(، حيث أوضحت 
أن الرسالة تسلمها وزير الديوان امللكي الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة خالل استقباله للسفيرة املصرية بالبحرين السفيرة 

سهى إبراهيم محمد رفعت الفار في مكتبه بالديوان امللكي.
وأشاد وزير الديوان بالعالقات الوطيدة التي جتمع مملكة 
البحرين ومصر في شتى امليادين، ومبا حترص عليه قيادتا 
البلدين من تطوير وتوثيق لهذه العالقات ملا فيه خير وصالح 

الشعبني الشقيقني.

القاه����رة � أ.ش.أ: عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار 
اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات األمنية الستعراض املوقف 
األمني ومجمل املس����تجدات على الساحة احمللية، واالستعدادات 
األمني����ة ومدى جاهزية القوات ملواجه����ة أي احتماالت للخروج 

على القانون. 
وأكد الوزير، خالل االجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسالمة 
مواطنيه خط أحمر، ولن يسمح باالقتراب منه أو جتاوزه، مشددا 

على أنه ال تهاون مع من يفكر في تعكير صفو األمن. 
وش����دد الوزير عل����ى أن أجهزة األمن، في إطار مس����ؤوليتها 
الدس����تورية والقانونية، سوف تتصدى مبنتهى احلزم واحلسم 
ألي أعمال ميكن أن تخل باألمن العام، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل 
بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على املنش����آت احليوية والهامة 
أو االضرار باملنشآت واملرافق الشرطية، مشددا في الوقت نفسه 
على أنه ال تهاون في حق املواطنني للعيش في وطن آمن مستقر، 
وأنه س����وف يتم تطبيق القانون على اجلميع بكل حزم وحسم، 

ولن يسمح باخلروج عنه حتت أي مسمى. 
وأش����ار عبد الغف����ار إلى أنه في ضوء م����ا اتخذته الدولة من 
خطوات جادة نحو االستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته 
من جناحات في شتى املجاالت في ظل مناخ يسوده األمن، السيما 
عقب االستحقاقات الدستورية التي كان آخرها االنتخابات البرملانية، 
فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب األداء احلكومي وتراجع آليات 
تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، وبات من غير املسموح جلوء البعض 

إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن األطر القانونية. 
وأضاف الوزير، »أثق بوعي جموع املواطنني الش����رفاء وعدم 
االنسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى واإلخالل باألمن، أو التجاوب 
مع محاوالت البعض إلحداث وقيعة بني جهاز األمن وأبناء الشعب 
املصري العظيم، الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير األمن 

واألمان جلموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات«. 
وأك����د الوزير، في نهاية االجتم����اع، أن الوطن قد حمل رجال 
الشرطة مسؤولية احلفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم في سبيل 
ذل����ك يقدمون كل اجلهود والتضحيات من أجل احلفاظ على أمن 

الوطن وسالمة مواطنيه.

بعد أسابيع عديدة من انعقاد املجلس 
وتوزيع طاقة األعضاء بني إقرار القرارات 
بقوانني الصادرة من الرئيسني: السابق 
عدل��ي منصور واحلال��ي عبد الفتاح 
السيس��ي، ثم وضع الالئحة الداخلية 
انتخابات  انتهت  للمجل��س،  اجلديدة 
اللجان النوعية في مجلس النواب، امس 
األول بفوز ائتالف دعم مصر مبنصب 
الرئاسة في 16 جلنة، بينما حصل حزب 
الوف��د على رئاس��ة 3 جلان، وحصل 
حزب املصريني األحرار على رئاس��ة 
3 جلان.  جاءت نتائج اللجان النوعية 
التي فاز بها ائتالف دعم مصر كالتالي: 
فاز اللواء كم��ال عامر عضو ائتالف 
دعم مصر مبنصب رئيس جلنة الدفاع 
واألمن القومى بالتزكية، وفاز د.حسني 
عيسى مرشح االئتالف مبنصب رئيس 
جلنة اخلطة واملوازنة بالتزكية، وفاز 
محمد العراب��ي مبنصب رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية بالتزكية، وفاز اللواء 
سعد اجلمال الرئيس املؤقت لالئتالف 
مبنصب رئيس جلنة الشؤون العربية 
بالتزكية، وفاز النائ��ب همام العادلي 
املدعوم من ائتالف دعم مصر مبنصب 
رئيس جلنة االقتراحات والش��كاوى 
بالتزكية، وف��از النائب جبالي املراغي 

مبنصب رئيس جلن��ة القوى العاملة 
بالتزكية، وفاز النائب محمد السويدي 
نائب رئيس االئتالف مبنصب رئيس 
جلنة الصناع��ة بالتزكية، وفاز النائب 
محمد علي يوس��ف مبنصب رئيس 
جلنة املشروعات املتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر بالتزكية، وفاز النائب 
أس��امة العبد برئاس��ة جلنة الشؤون 
الدينية واألوقاف، وفاز النائب أسامة 
هيكل نائب رئيس االئتالف برئاس��ة 
جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار، وفازت 
النائبة سحر طلعت مصطفى مبنصب 
رئيس جلنة السياحة والطيران املدني 
بالتزكية، وفاز د.مجدى مرشد عضو 
الهيئة البرملانية حلزب املؤمتر وعضو 
االئتالف برئاسة جلنة الشؤون الصحية، 
وفازت النائبة مي البطران برئاسة جلنة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وفاز 
النائ��ب عبد الهادي القصبي مبنصب 
رئيس جلنة التضامن وذوى اإلعاقة، 
وفاز النائب معتز محمود برئاسة جلنة 
اإلسكان واملرافق العامة والتعمير، وفاز 
النائب محمد فرج عامر برئاسة جلنة 

الشباب والرياضة. 
وشهدت انتخابات اللجان النوعية، 
جناح احلزبني األوسع متثيال في املجلس، 

في حسم املنافسة على رئاسة 6 جلان، 
بواقع 3 حل��زب الوفد و3 للمصريني 
األحرار، إذ فاز عن الوفد كل من: بهاء أبو 
شقة برئاسة اللجنة الشؤون الدستورية 
والتشريعية، وطلعت السويدي برئاسة 
جلنة الطاقة والبيئة، وأحمد السجيني 
عضو برئاس��ة جلنة اإلدارة احمللية. 
فيم��ا فاز ح��زب املصري��ني األحرار 
بلج��ان: النقل واملواص��الت وحصد 
املنصب اللواء سعيد طعيمة، والشؤون 
األفريقية وحصدها النائب حامت باشات، 
والزراعة والري واألمن الغذائي والثروة 
احليوانية وحصد رئاستها النائب هشام 

الشعيني. 
وفى السياق ذاته، جاءت نتائج باقي 
اللجان النوعية، وعددها 3 جلان، كالتالي: 
فاز د.علي املصيلحي، عضو املجلس 
املستقل عن دائرة أبو كبير مبحافظة 
الشرقية، مبنصب رئيس جلنة الشؤون 
االقتصادية، وفاز برئاسة جلنة التعليم 
والتعليم العالي والبحث العلمي د.جمال 
شيحة عضو ائتالف 30/25، بينما فاز 
برئاس��ة جلنة حقوق اإلنسان النائب 
محمد أنور الس��ادات، عضو املجلس 
عن دائرة تال والشهداء ورئيس حزب 

اإلصالح والتنمية.

»الداخلية« تستعد: سنتعامل بقوة
مع محاوالت اخلروج على القانون

16 جلنة برملانية لـ »دعم مصر« مقابل 3 »للمصريني األحرار« و3 للوفد

كيف اعترضت مقاتالت حربية 
إسرائيلية طائرة ركاب مصرية؟

أعلن املتحدث الرسمي لوزارة الطيران املدني املصري الكابنت 
إيهاب رسالن أن طائرة تابعة للقوات اجلوية اإلسرائيلية اعترضت 
طائرة ركاب مصرية خالل رحلتها من القاهرة إلى تل أبيب بسبب 
تأخر املراقبة اجلوية القبرصية في إرس����ال بياناتها إلى املراقبة 
اإلسرائيلية. وقال رسالن، في بيان إعالمي أصدرته وزارة الطيران 
أول من أمس، إن طائرة تابعة لشركة إير سيناء حتمل رقم 214 من 
طراز بوينغ 737 - 800 أقلعت السبت املاضي من مطار القاهرة 
الس����اعة 4.55 بالتوقيت احمللي مرورا باملجال اجلوي القبرصي، 
ونظرا لتأخر إرس����ال املراقبة اجلوية القبرصية بيانات الطائرة 
للمجال اجلوي اإلسرائيلي، قامت إحدى طائرات القوات اجلوية 
اإلسرائيلية باعتراض الطائرة في متام الساعة 5.40 واعتبارها 
هدفا غير متعارف عليه، بحسب وكالة األنباء األملانية. وأضاف 
أنه مت التواصل مع طاقم الطائرة واصطحابها للهبوط مبطار بن 
غوريون وأقلعت الطائرة مجددا عائدة إلى مطار القاهرة، ووصلت 

في الساعة 8:26 صباحا بالتوقيت احمللي.

صفاء حجازي رئيسًا ملجلس 
أمناء احتاد اإلذاعة والتلفزيون

إلغاء أحكام بالسجن 
بحق 31 طالباً أزهرياً

استشهاد 3 من قوات األمن  في تفجير بشمال سيناء

الدوالر يتراجع إلى 10.90 جنيهات 
والدينار بـ 29.14 جنيهاً

ملك البحرين يتلقى رسالة من السيسي

أصدر رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل قرارا بتعيني 
صفاء حجازي رئيسا ملجلس أمناء احتاد اإلذاعة والتلفزيون 
ملدة س���نتني عوضا عن عصام األمير. وتضمن القرار ان يعاد 
تش���كيل مجلس أمناء احتاد اإلذاعة والتلفزيون ملدة سنتني 
برئاسة رئيس مجلس أمناء احتاد اإلذاعة والتلفزيون وعضوية 
كل من رئيس الهيئة العامة لالستعالمات وفضيلة مفتي الديار 
املصرية ورئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة والرئيس 
التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وأمني عام املجلس 
القومي للم���رأة. وعضوية أمني عام املجلس القومي للطفولة 
واألمومة وأمني عام املجلس األعلى للثقافة ورؤساء القطاعات 
الرئيس���ية باحتاد اإلذاعة والتليفزي���ون ولبنى محمد هالل 
خبير اقتصادي واإلعالمي أس���امة كمال، ود.ليلى عبداملجيد 
عميد كلية اإلعالم األس���بق جامعة القاهرة واإلعالمي حمدي 
الكنيس���ي والصحافي صالح منتصر والفنان محمد صبحي 
وحسني يسري محمد أمني أستاذ اإلعالم باجلامعة األميركية 

ومحمد عبداملتعال سالم عاشور خبير إعالمي.

ألغت محكمة النقض امس أحكاما بالسجن بني 3 و5 سنوات 
بحق 31 طالبا أزهريا. وبحسب مصدر قضائي، فقد قبلت احملكمة 
الطع����ون املقدمة من 31 طالبا أزهريا، وإلغ����اء األحكام الصادرة 
ضدهم في قضية أحداث الشغب بجامعة األزهر في يناير 2014، 

وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
وكانت محكمة مس����تأنف مدينة نصر قد أصدرت أحكاما في 
يناي����ر 2015 ضد 31 من طالب جامع����ة األزهر )بينهم 3 غيابيا(، 
باحلبس بعقوبات تتراوح بني 3 و5 سنوات، إلدانتهم »بارتكاب 
جرائم االنضمام جلماعة أسست على خالف أحكام القانون وتدعو 
لتعطيل الدستور ومنع مؤسس����ات الدولة من ممارسة أعمالها، 
والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من اجلهات املختصة، 

واستعراض القوة والتلويح بالعنف«.

القاهرة � رويترز: قالت مصادر 
أمني��ة وطبية في مص��ر إن ضابطا 
ومجندين اثنني من قوات األمن املركزي 
استش��هدوا فيما أصيب مجند آخر 
امس عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة 

جنوبي مدينة الشيخ زويد مبحافظة 
شمال سيناء.

وأضافت املصادر أن العبوة انفجرت 
أثناء قيام قوة أمنية مترجلة بالكشف 
عن املتفجرات في إطار حملة مداهمات 

بنطاق قرية اخلروبة جنوبي الشيخ 
زويد، ونقل املجند املصاب واجلثث إلى 
املستشفى العسكري في العريش كبرى 
مدن محافظة شمال سيناء املتاخمة 

لقطاع غزة الفلسطيني.

شهر حلجز وحدات محدودي الدخل
القومية  الهيئ��ة  أكد رئيس 
أن  الصغير،  للبريد م.عص��ام 
سحب كراس��ات شروط حجز 
وحدات محدودي الدخل وصلت 
إلى 21 ألفا، من خالل 600 مكتب 
مميكن، الفتا إلى أن سحب كراسة 
الش��روط يس��تمر ملدة شهر 
وينتهي في 23 من مايو املقبل، 
وأضاف أن املواطنني ميكنهم دفع 
أقساط الوحدات مبكاتب الهيئة 
بدءا من أول مايو املقبل، والتي 

يصل عددها ل�3800 مكتب.

هروب مدير مكتب وكالة »رويترز«
كش��فت مص��ادر مطلعة أن 
مايكل جورجى مدير مكتب وكالة 
رويترز بالقاهرة، توجه فجر امس 
إلى سويسرا، هربا من املالحقة 
القانوني��ة، بعد بثه خبر القبض 
على الشاب اإليطالى »ريجينى« 
واحتج��ازه في قس��م ش��رطة 
األزبكية، ثم ترحيله إلى مقر األمن 
الوطنى ب� »الظوغلى«. وقالت: إن 
إدارة الوكالة في نيويورك وجهت 
لوما شديدا وعتابا قاسيا جلورجى، 
للسماح ببث خبر غير صحيح.

قداس أحد السعف
الباب��ا تواضروس  صل��ى 
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقس��ية أمس، قداس 
املعروف باسم  الش��عانني  أحد 
أحد السعف، وذلك بالكاتدرائية 
اجلدي��دة بدير القدي��س األنبا 
بيشوي بوادي النطرون وسط 
حض��ور ش��عبي كبي��ر يقدر 
باآلالف. وذكر بيان صادر عن 
الكنيس��ة، أن البابا تواضروس 
ألقى عظة خ��الل القداس، وتال 

ذلك صالة التجنيز العام.

مستفيدون جدد للرعاية الصحية
أعلن وزير الصحة والسكان 
د.أحمد عم��اد عن ضم 294 ألفا 
و327 مواطنا من أصحاب معاش 
تكافل وكرامة ف��ي 9 محافظات 
إلى منظومة الرعاية الصحية لغير 
القادرين ليتم عالجهم مجانا بنظام 
الكروت الذكية. وقال إن املستفيدين 
اجلدد منهم 89 ألفا و760 مواطنا 
من محافظة أسيوط موزعني على 
إدارات منفلوط وأبو تيج وديروط 
وأبنوب والغنامي وس��احل سليم 

وصدفا والبداري.

صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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كوبرا

عقوبة قانون التحرش اجلديد »سنة سجن«.. أما 
ـ »3 سنني«.. يعني لو احلكومة  عقوبة قانون التظاهر ف
كبست عليك وأنت بتتظاهر ممكن تتحرش بإللي 

جنبك وتاخد سنة واحدة بس!

أكد في ذكرى حترير سيناء الـ 34 أن بالده ولن تفرط في حبة رمل من ترابها

السيسي: مصر لن تقبل بتهديد أمنها أو أمن العالم العربي
أك���د الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أنه ال ميكن التفريط 
في حبة رمل من تراب مصر، 
مشيرا إلى أن مسيرة استعادة 
سيناء أصبحت مصدر فخر 
لألمة املصري���ة وهي عالمة 
مضيئ���ة في تاريخ ش���عب 

مصر.
وقال السيسي في كلمته 
للش���عب املصري مبناسبة 
التي  ذكرى حترير س���يناء 
توافق الي���وم 25 أبريل، إن 
مصر لن تسمح ألي قوة أو 
قوى بتهديد أمن مصر القومي 
أو األم���ن العربي أو حتاول 
زعزعة اس���تقرارها والنيل 
منها والتشكيك في مؤسسات 

الدولة املصرية وإضعافها.
وأضاف أن اجليش املصري 
الذي هو جزء من الشعب يقدر 
جي���دا أهمية احلف���اظ على 
التراب الوطني وال يس���مح 
بالتفري���ط في حبة رمل من 
تراب مصر وس���تتم تنمية 
س���يناء مبشروعات ضخمة 

حتقق الرفاهية والرخاء.

ارتفاع أسعار السلع 

وحول ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية قال السيسي: »بطمن 
الشعب وكل الناس البسطاء 
اننا منتبهني أوى لكم ومش 

هنسبكم تعانوا«. 
وقال السيس���ي إنه كلف 
احلكومة بحساب فرق أسعار 
السلع األساسية والتضخم 
الناج���م عن »تذبذب س���عر 
الدوالر وارتفاعه« وتعويضه 
من خالل ضخ نقاط إضافية 
إلى بطاقات التموين اخلاصة 
مبحدودي الدخل إلى جانب 
تكليف القوات املسلحة بضخ 
2 مليون سلعة غذائية لفئات 

محدودي الدخل.
وأضاف أن احلكومة ستبدأ 
النق���اط اإلضافية  في ضخ 
التكلفة  »لتعوي���ض ه���ذه 
الطبق���ات محدودة  لصالح 

املصريني ووحدتهم.

تنمية سيناء

وأوضح أن سيناء سيتم 
تنميته���ا بعدة مش���روعات 
ضخمة وسيتم توظيف كل 
أداوت الدولة وعناصر قوتها 
الش���املة  التنمية  لتحقيق 
واملستدامة، مؤكدا أن أرض 
سيناء معبر األنبياء التي قال 
عنها األدي���ب العظيم جمال 
حمدان »قدس أقداس مصر«، 
متثل ملحمة عسكرية رائعة 
وفخرا لألمة املصرية ومثاال 
الثأر للكرامة  لإلصرار على 

والعزة املصرية.
وأضاف قائال: لن يكتمل 
احتفالن���ا بذك���رى حترير 
سيناء، دون أن نتذكر شهداء 
مصر من قواتها املس���لحة 
وجيش���ها وإحياء روحهم 
الطاهرة، مشيرا إلى أن مصر 
تق���دم تضحيات من أبنائها 
الذين تتكاتف جهودهم من 
أج���ل حتقيق أمن وس���الم 
الوطن وتطهير س���يناء من 

اإلرهاب.
الرئي���س أن مصر  وأكد 
تتبنى دائما خيار السالم الذي 
حققته مصر باحلق والعدل 
وصون كرامة الوطن وحمايته 
وحتمي���ه على مدار عهودها 

السابقة.
من جهة اخرى، ومبناسبة 
احتف���االت مص���ر والقوات 
اليوم االثنني 25  املس���لحة 
ابريل بالذكرى ال� 34 لتحرير 
سيناء، قام الرئيس عبدالفتاح 
السيسي القائد األعلى للقوات 
املسلحة يرافقه الفريق أول/ 
العام  القائد  صدقي صبحي 
للقوات املس���لحة والفريق/ 
محمود حجازي رئيس أركان 
حرب القوات املسلحة وقادة 
األفرع الرئيسية بوضع إكليل 
م���ن الزهور عل���ى النصب 
الت���ذكاري لش���هداء القوات 

املسلحة مبدينة نصر.

إعادة بناء املؤسسات في 30 شهرًا
قال السيس��ي خالل كلمته: »بذلنا جهودا 
مكثفة لتحقيق األمن واالستقرار واحلفاظ 
على ما مت إجنازه مسؤولية أجهزة الدولة، 
مش��يرا إلى أنه خالل 30 شهرا منقضية 
مت إعادة بناء مؤسسات الدولة مرة أخرى، 
وألول مرة يكون لدينا دستور مستقر ومت 
االستفتاء عليه، وبرملان حر مت انتخابه دون 

تأثير وتدخل من أحد«.
وطالب السيسي املصريني، باحلفاظ على 

مؤسس��ات الدولة، قائال: »بقاء مؤسسات 
الدولة يعن��ي بقاء الدولة املصرية، وهناك 
من يحاول املساس بهذه املؤسسات، ولكنهم 
لن ينجحوا في ذلك أمام وقوفنا كلنا كتلة 
واحدة في احلفاظ على مؤسس��ات الدولة 

املصرية«.
وأوضح السيسي، أن هناك جهودا تبذل 
من أجل احلفاظ على دولة القانون ودولة 
املؤسسات. وأضاف: »كلفتوني باحلفاظ 

على هذه الدولة، وأحتمل هذه املسؤولية 
بالتعاون مع مؤسسات الدولة وبيكم يا 
مصري��ني، كلنا مس��ؤولني عن احلافظ 
على بلدنا، ومعا نستطيع«، مؤكدا أن كل 
احملاوالت التي تستهدف النيل من مصر 
لن تنجح، ألن املصريني دفعوا ثمنا كبيرا 
للوصول إلى ما نحن فيه اآلن، واستكمل: 
»لن نسمح إن حد ميس أمن واستقرار 

مصر ومؤسسات مصر«.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع إكليل الزهور على قبر اجلندي املجهول

تعويض محدودي 
الدخل عن فرق 

ارتفاع األسعار عبر 
بطاقة التموين

نقدر تضحيات أبناء 
الوطن من القوات 
املسلحة والشرطة 

األوفياء

الدخل« اعتبارا من الش���هر 
املقبل. 

التنظيمات اإلرهابية 

وأشار إلى أن التنظيمات 
اإلرهابية بدأت في االنحسار 
ومتت مواجهتها بقوة حتى 
أصبحت تتالشى، ومؤكدا أنه 
على أرض س���يناء اختلطت 
دم���اء املصري���ني مس���لمني 
ومسيحيني، وضربت معركة 

اس���تعادة س���يناء باحلرب 
والتفاوض ملحم���ة رائعة 

بالتمسك بالتراب الوطني.
وقال إن الوطن س���يظل 
محميا بإرادة من اهلل ينفذها 
أبناؤه األوفياء، في س���بيل 
رفعته وكرامت���ه وجميعنا 
مطالبني باحلفاظ على الوطن، 
مضيف���ا أن قوى الش���ر لن 
تستطيع أن تنال من مصر أو 
هدم مؤسساتها بسبب تكاتف 


