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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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كرسي إدارة السالمة المرورية يوز

USJ     لقطة جامعة عقب الورشة التدريبية

صدى البلد  

أقامت كرسي السالمة المرورية 
في جامعة القّديس يوسف ورشة 
عمل تدريبية على السالمة المرورية 
لمشاركين من ن��وادي السيارات 
العربية )من سورية ومصر ولبنان(، 
وفي ختامها وزعت عليهم شهادات 
النجاح وذل��ك في احتفال أقيم 
في أوديتوريوم فرنسوا باسيل- 
ح��رم االبتكار والرياضة، بحضور 
ومشاركة البروفسور ميشال شوير 
لقّديس  ا ن��ائ��ب رئ��ي��س جامعة 
يوسف، والبروفسور وسيم روفايل 
لمرورية،  ا السالمة  مدير كرسي 
والسيد عماد لحود منّسق نادي 
والمهندس  للبناني،  ا السيارات 

وليد شعبان رئيس نادي السيارات 
السوري، ومعالي الدكتور يعرب 
للنقل  إلقليمي  ا ر  لمستشا ا ب��در 
واللوجستية في اإلسكوا، وامين سر 
المجلس الوطني للسالمة المرورية 
الدكتور رمزي سالمة وبحضور جميع 

المشاركين. 
وكان تابع المشاركون في مركز 
 )ATCL( النادي اللبناني للسيارات
دورة ام��ت��دت على خمسة أّي��ام، 
تناولت مظاهر مختلفة من السالمة 
المرورية وشارك فيها كبار الخبراء 

واالختصاصيون في هذا المجال، 
ل��ورش��ة باحتفال في  ا واختتمت 

جامعة القّديس يوسف.

مظاهر السالمة المرورية
إعتبر البروفسور ميشال شوير 
أن “األس��ب��وع ال��ذي شهد ال��دورة 
التدريبّية يشكل مثااًل على العمل 
الجامعّي والتعاون الذي يستعيده، 
 جامعة تحترم نفسها، 

ّ
فرسالة كل

هي أن تبتكر، من خالل األبحاث، 
معارف جديدة وأن تنقلها من خالل 
التعليم، ثم أن تضع هذه المعارف 
في خدمة المجتمع أي المعاصرين 
واألج��ي��ال اآلت��ي��ة”. وأش��ار إل��ى أن 
لباحثين يعملون على مختلف  “ا
ل��م��رورّي��ة التي  مظاهر السالمة ا
تدّرس في إطار هذا الماستر، وبرامج 
أخرى تمولها الكرسي، وبعدها يتّم 
نقل ه��ذه المعارف - كما حصل 
خ��الل األس��ب��وع المنصرم - إلى 
المتخصصين في السالمة المرورّية 

لخدمة المجتمع بشكل أفضل”.
بعد ذلك كانت كلمة لعماد لحود 
مستشار النادي اللبناني للسيارات 
الذي استضاف ورشة العمل، مثنًيا 

على الجهود التي بذلت ومتمنًيا 
التوفيق للجميع. 

نظم وطنية متكاملة
أما رئيس نادي السيارات السوري 
عتبر  فا ن  ليد شعبا و لمهندس  ا
أن الخطوة التي تحققت “تعتبر 
لسالمة  ا حملة  ف��ي  نوعية  نقلة 
المرورّية العالمية بفضل الجهود 
المشتركة وال��ت��ع��اون بين ن��ادي 
السيارات السوري وجامعة القّديس 
يوسف العريقة واستضافة وتعاون 
نادي السيارات اللبناني الشقيق 

ومساهمة منظمة االسكوا”.
ر  المستشا ر  أش���ا م��ن جهته، 
اإلقليمي للنقل واللوجستية في 
منظمة اإلسكوا إلى أن “اإلسكوا 
أع��ّدت دلياًل إرشادًيا إلنشاء نظم 
لسالمة  ا ة  ر إلدا ملة  متكا وطنية 
المرورية، ويجرى العمل حالًيا على 
تطوير نظام معلومات جغرافية 
كشبكات النقل المختلفة، تحتل 
ا أساسًيا منه”. 

ً
السالمة المرورية حيز

بعد ذلك تابع الحضور عرض فيلم 
لقّديس يوسف ثم  ا عن جامعة 

ُوزعت الشهادات على المشاركين.
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إرشادًيا إلنشاء نظم 

وطنية متكاملة إلدارة 
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