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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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“وجوه العقالنية” في اليسوعية

USJ     »المتحدثون في الندوة في »اليسوعية

صدى البلد  

أق��ام مركز لويس بوزيه لدراسة 
الحضارات القديمة والوسيطة، التابع 
لمعهد اآلداب الشرقية في جامعة 
القديس يوسف في بيروت، مؤتمرا 
بعنوان “وجوه العقالنية وأحوالها في 
الفكر العربي” في مسرح ليلى تركي، 
مبنى المكتبة الشرقية، شارع جامعة 

القديس يوسف، األشرفية.
في الجلسة االفتتاحية تحدثت 
لمسؤولة عن مركز  ا نادين عباس 
لويس بوزيه فشرحت أهداف المركز، 
“خصوصا ان مؤتمر “وجوه العقالنية” 
من بواكير المركز ويرمي إلى اإلضاءة 
على مختلف هذه الوجوه المشرقة”. 
وألقى مدير معهد اآلداب الشرقية 
في اليسوعية األب الدكتور صالح 
أبو جودة اليسوعي كلمة أشار فيها 
إلى أهمية موضوع المؤتمر في ظل 
الظروف الراهنة، “ال سيما أن الواقع 
الحالي يثير موضوع العقالنية بشدة”. 
لبروفسور  ا لجامعة  ا م��ا رئيس  أ
سليم دكاش فلفت في كلمة ألقاها 
باسمه األب الدكتور ناجي إدلبي 
إلى “خصوصية المكان حيث يقام 
المؤتمر مستذكرا “أول��ئ��ك الذين 
صنعوا حقبة طويلة وم��زده��رة من 
قية  لشر ا ب  آلدا ا معهد  حات  نجا
والمكتبة الشرقية م��ن األس��ات��ذة 
العلماء الطيبين أك��ان��وا من اآلب��اء 
واإلخوة اليسوعيين أم من العلمانيين 
الذين إلى جانب اليسوعيين لبسوا 
ثوب الراهب المتخصص الذي كرس 

نفسه للعلم بمختلف تالوينه وأبعاده. 
من تلك الوجوه األب موريس بويج 
ولويس شيخو ورنيه موترد ورنيه 
لفنان وميشال أآلر وكميل حشيمه 
وهنري فليش وغيرهم من الذين 
تركوا بصمات ال تمحى على تراثنا 

ومنهجية فكرنا”.
ث��الث جلسات  لمؤتمر  ا تخللت 

توزعت فيها المحاضرات كالتالي:
ترأس الجلسة األولى األب ناجي 
إدلبي )من جامعة القديس يوسف( 
وتحدث فيها كل من: -الدكتور محمد 
العريبي )الجامعة اللبنانية، جامعة 
القديس يوسف( وحملت مداخلته 
لخبر  ا بين  لعربي  ا لعقل  عنوان “ا
والتبيان”. -الدكتورة نادين عباس 
)جامعة القديس يوسف(. -الدكتور 
نادر البزري )الجامعة األميركية في 
ب��ي��روت(. -الدكتور رض��وان السيد 

)الجامعة اللبنانية(.
الجلسة الثانية: أداره��ا الدكتور 
لقديس  ا معة  )جا طوني قهوجي 

ي��وس��ف( وت��ح��دث فيها ك��ل من: 
-الدكتور جيرار جهامي )الجامعة 

اللبنانية، جامعة القديس يوسف(.
-الدكتور وليد خ��وري )الجامعة 

اللبنانية، جامعة القديس يوسف(،.
-الدكتور إفرام البعلبكي )جامعة 

القديس يوسف(
لثالثة: أدارت الجلسة  ا الجلسة 
الثالثة واألخيرة الدكتورة باسكال 
 ، لقديس يوسف( ا )جامعة  بت  تا

وتحدث فيها كل من:
-األب الدكتور ص��الح أب��و جودة 
اليسوعي )جامعة القديس يوسف(، 
حاضر عن “ال عقالنية العقل العربي 

اإلسالمي عند محمد عابد الجابري”.
-البروفسور سليم دكاش اليسوعي 
)جامعة القديس يوسف( حاضر عن 
“تطور العقالنية في منظور صادق 
جالل العظم عبر كتابه “نقد الفكر 

الديني”.
وفي نهاية المؤتمر كانت كلمة 

ختامية للدكتور وليد خوري.
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