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أوقفت الشرطة المصرية امس مطلوبا 
في »بؤرة إرهابية« تتهمه بالوقوف 
وراء االعتداءين على كنيستي طنطا 
واإلسكندرية ما اسفر عن سقوط 45 
قتيال األسبوع الفائت، حسب ما أفاد 

مسؤول في الشرطة.
وكانت الشرطة اعلنت أنها حددت 
هويات مرتكبي االعتداءين مؤكدة 

توقيف ثالثة عناصر من قائمة تضم 
19 شخصا وصفتهم »بالعناصر الهاربة« 
الذين تسعى االجهزة االمنية لتوقيفهم 

في »البؤرة اإلرهابية« المسؤولة عن 
التفجيرين. وأوضح مسؤول في الشرطة 
أن الحمالت األمنية المستمرة منذ ثالثة 

أيام اسفرت عن توقيف علي محمود 
محمد حسن في محافظة قنا )قرابة 650 

كلم جنوب القاهرة(.
وأضاف أن شخصا أبلغ عن مكان تواجد 

الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد 
أقاربه في الجبل الشرقي في قنا.

وتم توقيف حسن من دون مقاومة 
وسيتم نقله للقاهرة، حسب المصدر 

نفسه. وينتمي انتحاريا كنيستي طنطا 
واإلسكندرية لمحافظة قنا أيضا.
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إنعقدت أمس الجمعية العمومية العادية 
ن  لبنا ف��ي  ضين  لممر ا و ت  ضا لممر ا بة  لنقا
من أجل إقرار بعض األمور اإلداري��ة والمالية 
وانتخاب نقيب وثالثة أعضاء لمجلس النقابة، 
لجامعية  ا ة  ز إلج��ا ا ن منهم من حملة  عضوا
وعضو من حملة الشهادة الفنية. وحضر عدد 
كبير من الممرضات والممرضين المسددين 

اشتراكاتهم ضمن المهلة القانونية. 
لسابقة كانت  ا لجلسة  ا ت��الوة محضر  بعد 
كلمة للنقيبة نهاد يزبك ضومط شكرت فيها 
يها 

ّ
ل تو ة  فتر في  نبها  جا ل��ى  ا عمل  من  كل 

النقابة وشكرت األعضاء المنتهية واليتهم 
على كل ما قّدموه للمهنة. واستعرضت بعض 
قت في السنوات الثالث 

ّ
اإلنجازات التي تحق

األخيرة وتمّنت للنقيبة واألعضاء الذين سيتّم 
انتخابهم التوفيق والنجاح ومتابعة المسيرة 
قبل  و تأسيسها.  منذ  بة  لنقا ا تها  بدأ لتي  ا
انطالق العملية اإلنتخابية طلبت النقيبة من 
هم 

ّ
حق رسة  مما لعمومية  ا لجمعية  ا ء  عضا أ

ات  ر إلعتبا ا وتغليب  بموضوعية  ع  ا الق��ت��ر ب��ا
المهنية على سواها. 

ثم تمت تالوة التقرير اإلداري وإقرار قطع 
2017. وبعد اإلعالن عن أسماء  حساب العام 
المرشحين المقبولين وبعض المواد المتعلقة 
بالعملية اإلنتخابية، فتحت صناديق اإلقتراع 
وأجريت اإلنتخابات. وبنتيجة فرز األصوات، 

أعلن فوز 
المرشحة  ميرنا أبي عبدالله ضومط بمركز 

نقيبة. 
وفاز لعضوية مجلس النقابة عن فئة اإلجازة 
ناتالي طوني صايغ وسامر محمد  لجامعية  ا
سالم آغا العلي، وعن فئة اإلمتياز الفني خليل 

طانيوس خليل. 
 : لجديدة ا لنقيبة  ا لت  قا بها  نتخا إ وبعيد 
“حان الوقت لوضع النقابة على طاولة القرار، 
لتعاون  وا لتعبئة  ا وتفعيل عملها من خالل 
مع لجنة الصحة النيابية ووزارة التربية ووزارة 
مة  لعا ا لصحة  ا ة  ر ا ز وو االجتماعية  لشؤون  ا
بهدف الوصول الى تحقيق مختلف المشاريع 
أبرزها اقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقرار 
قانون تنظيم المهنة وجعل قرارات النقابة 

الزامية”.
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