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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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صندوق راوول عساف لتشجيع دراسة 8 ميداليات لـ AUT في “هوريكا 2017”

التاريخ والعلوم اإلنسانّية

صدى البلد  

صدى البلد  

AUT     خالل االحتفال بالنجاح في المعرض

قّية  دكاش وعساف بعد توقيع اإلتفا
م��رة ج��دي��دة، ح��ص��دت الجامعة 
االميركية للتكنولوجيا – AUT ثماني 
)8( ميداليات خالل “معرض ولقاء 
هوريكا” للعام 2017 الذي أقيم في 
العاصمة بيروت. فقد حصد الطالب 
شربل ساسين ورنا شاعر وجو خوري 
3 ميداليات ذهبية خالل المسابقات 
التي أجريت على هامش انعقاد هذا 
الحدث السنوي االضخم في لبنان في 
مجال الضيافة والخدمات الغذائية، 
فيما حصد كل من جوان قارح وعزام 
درويش وايضا رنا شاعر 3 ميداليات 
فضية. كما حل قسم إدارة الضيافة 
 Hospitality Management (
 AUT �في جامعة ال )Department
المركز االول ضمن التصنيف  في 
الذي شمل كل الجامعات المشاركة 
إستنادا الى عدد الميداليات التي فاز 

بها طالب الجامعة.
ونظمت”هوسبيتاليتي سرفيسز” 

تخليًدا لذكرى البروفسور الراحل 
راوول عساف، الذي شغل منصب 
رئيس دائ��رة التاريخ في كلّية 
اآلداب والعلوم اإلنسانّية في 
جامعة القّديس يوسف، وقعت 
زوجته وعميدة الكلّية البروفسورة 
 ، ف عسا ن  بيكيا با يستين  كر
اتفاقّية تعاون مع جامعة القّديس 
 برئيسها البروفسور 

ً
يوسف ممثلة

��اش اليسوعي، تنص 
ّ
سليم دك

على انشاء صندوق مشترك يحمل 
اسم “راوول عساف”.

فائدة للطالب
ل الصندوق بمبلغ مئة ألف  يموَّ
 فريق، يستفيد 

ّ
دوالر من قبل كل

منه طاّلب من السنة األولى في 
كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية مع 
أفضلية لطاّلب التاريخ-العالقات 
الدولّية، بمعدل 50 إلى %100 
من كلفة دراستهم الجامعّية. 
ا إلى 

ً
كما تهدف هذه المنح أيض

تشجيع دراسة التاريخ والعلوم 
اإلنسانّية، وبالوقت نفسه تخليد 
ذك��رى أستاذ مميز ذي مسيرة 

مهنّية غنّية.
الجدير بالذكر أن بعد تخّرجه 
من مدرسة اآلداب تابع البروفسور 
راوول عساف دراسته في باريس 
وحصل على الدكتوراه في التاريخ 
وثالثة ديبلومات دراسات عليا من 
السوربون. انضم الى كلّية اآلداب 

24 من “معرض ولقاء  النسخة ال��� 
هوريكا” من 4 حتى 7 نيسان 2017 
في العاصمة بيروت وه��و الحدث 
السنوي في مجال الضيافة والخدمات 
السياحة  وزي��ر  برعاية  لغذائية،  ا
اوادي��س كيدانيان في حضور عدد 
النقابات والجمعيات  م��ن رؤس���اء 
والشخصيات البارزة في قطاع الضيافة 
والخدمات الغذائية. وحمل “معرض 
ولقاء هوريكا” لهذا العام شعار “من 
لبنان إلى العالم” ليسلط من خالله 
الضوء على النكهات اللبنانية التي 
القت شعبية عالمية النطاق، وعلى 
أب��رز اإلن��ج��ازات اللبنانية في قطاع 
الضيافة والخدمات الغذائية، طوال 
فعالياته التي امتدت ألربعة أيام. 
 استقطبت 

ً
وشكل هذا المعرض منّصة

أبرز الشخصيات في هذا المجال، من 
أصحاب الفنادق الرائدة، وأكبر شركات 
األغذية والمشروبات، واإلدارة العليا، 
إلى صّناع القرار، و 15000 محترف في 
مجال التجارة من مختلف أنحاء الشرق 

األوسط وخارجه.

لعلوم اإلنسانّية في جامعة  وا
القّديس يوسف، بعد عودته الى 
لبنان، ليصبح سريًعا من ركائزها 
ويتسلم رئاسة دائرة التاريخ. منذ 
ذلك الحين عمد البروفسور عساف 
إلى تشجيع طاَلبه على التعّمق 
بالقرنين التاسع عشر والعشرين 
في أبحاثهم والتركيز على تاريخ 

بيروت وتاريخ الحرب األهلّية.
كما أطلق عساف أول تخّصص 
لدولّية  ا لعالقات  ا جامعي في 
ف��ي ل��ب��ن��ان، وع��ّي��ن كعضو في 
معة  لجا تيجّية  ا إلستر ا للجنة  ا
القّديس يوسف ومديًرا لمدرسة 
الدكتوراه في كلّية اآلداب والعلوم 
اإلنسانّية، ولم يتوقف يوًما عن 
مشاركة طاّلبه شغفه بالتاريخ، 
بالرغم م��ن ص��راع��ه اليومي مع 

المرض.
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