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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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ّة ّ في اليسوعي َب معهد العالج الفيزيائي ّج لطال حفل تخر

صدى البلد  

    USJ         دكاش يحيط به كل من طنب ولطوف وخلفهم الخريجون 

أقام معهد العالج الفيزيائّي في 
لقّديس  ا لطّب في جامعة  ا كلّية 
ي��وس��ف، وض��م��ن إط���ار النسخة 
السادسة من مؤتمر “أي��ام العالج 
لُدفعة  ا ج  لفيزيائي”، حفل تخّر ا
الثانية من الحائزين على الدكتوراه 
في العالج الفيزيائّي وللحائزين على 
شهادات في ممارسة اختصاص 
تقويم العظام من المعهد العالي 
 IFSO للتنشئة على تقويم العظام
من فيشي Vichy، في قاعة فرانسوا 
باسيل، ح��رم االبتكار والرياضة، 
طريق الشام، بحضور رئيس الجامعة 
اش اليسوعي 

ّ

البروفسور سليم دك
وعميد كلّية الطب البروفسور روالن 
طنب ومديرة المعهد نسرين عبد 
لجامعة  ا لطوف ومسؤولي  لنور  ا

وأهالي الخّريجين.

تقّدم مذهل
���اش إل��ى أن “شهادة 

ّ

أش��ار دك
لى  إ لمهنّية تشير  ا ه  ا ل��دك��ت��ور ا
ال��ت��ق��ّدم المذهل ف��ي مجال هذا 
له على 

ّ

االختصاص، عن طريق تدخ
لوقاية وتعزيز الصّحة،  ا مستوى 
والتقييم والتشخيص والعالج وإعادة 
التأهيل من العاهات واإلع��اق��ات 
ر على األجهزة العصبّية 

ّ

التي تؤث
لهيكل  با قة 

ّ

لمتعل ا و  ، لعضلّية ا و
عند  س 

ّ

لتنف ا و لقلب  ا و لعظمي  ا
اإلن��س��ان، مع حلقة الدكتوراه في 
العالج الفيزيائّي، ها هي طرائق 
ل المرفقة بالنشاط اليدوي 

ّ

التدخ

الحاّر والبارد والوسائل التكنولوجّية 
ل االختصاصي 

ّ

المناسبة وكذلك تدخ
في العالج الفيزيائّي،تكتسب إتقاًنا 
في المهارات العليا الضرورّية من 
أجل العالج والشفاء. مع المضاعفات 
ية من ظروف العمل في حياتنا 

ّ
المتأت

العصرّية وبسبب بعض األسباب 
لنفسّية  ا ح��ّت��ى  و جّية  لو يو لفيز ا
ائي األطباء 

ّ
األخرى، يصبح دوركم، أعز

في العالج الفيزيائّي، أكثر أهمّية 
وفي الواجهة األمامّية!”.

إبداع وتجدد
وت��وّج��ه ال��ى الخريجين: “أق��ّدم 
اء، 

ّ
لكم تهانّي، أّيها الخّريجون األعز

الشهادات  لحصولكم على ه��ذه 
مَنح إلى أجياٍل جديدة من 

ُ
التي ت

المتخّرجين الذين ال يستنسخون 
فقط من سبقهم ولكّنهم يقّدمون 
حّس اإلبداع والتجديد إلى المرضى 
وإلى عالم الصّحة من خالل كفايات 

دة. بهذا المنحى 

ّ

جديدة وقدرات مؤك
ي��دور يومكم العلمّي ه��ذا ال��ذي 
سيهتّم بمعالجة مسائل عّدة بالنظر 
إلى المهنة فالتقرير حول علم األورام، 
والعالج الفيزيائّي، وكيفية التعاطي 
م��ع األل���م وبالطبع ع��رض األف��ك��ار 
الكبيرة حول تقويم العظام. نتمّنى 
للمحاضرين والمهنيين الحاضرين 
كل االستفادة التي يمكن لهذا اليوم 

قه من أجل خير الجميع”.

ّ

أن يحق
أن  اعتبرت لطوف  من جهتها 
لتي ستطرح خالل  ا لمواضيع  “ا
لجامعة  ا لمؤتمر تعّبر عن سعي  ا
ة على المواضيع الجديدة  لإلضاء
والراهنة، مثل العالج الفيزيائي 
ف��ي إط���ار األم����راض السرطانية، 
وتفعيل القدرات التواصلّية للمعالج 
الفيزيائي مما ينعكس إيجاًبا على 
معالجة األوج���اع”. وبعدما ألقيت 
ع���ت ال��ش��ه��ادات على 

ّ

الكلمات وز
الخريجين.

ّ
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