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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 حول ريادة األعمال
ّ

مباراة في الجامعة اليسوعي

صدى البلد  

مت شعبة االنخراط المهنّي 
ّ

نظ
في جامعة القّديس يوسف مباراة 
في ري��ادة األع��م��ال هدفها تنمية 
ب، بمشاركة 

ّ
روح المبادرة لدى الطال

حاد جمعّيات القدامى 
ّ
فرنسبنك وات

والقطب التكنولوجّي بيريتيك، وقد 
ا للنسخة  ت��ّم اختيار البيئة م��ح��وًر
األول��ى. وتندرج ه��ذه المبادرة في 
سياق تربية األجيال الصاعدة على 
اإليمان بمستقبل لبنان عبر االستثمار 
ف��ي حقول إن��ت��اج��ّي��ة.  بعد إط��الق 
المباراة في شهر شباط 2017، تقّدم 
لمشاريع، فتّم  ا ب بعدد من 

ّ

الطال
اختيار سبعة منها لمرحلة االتصفية 
ق بالتربية 

ّ

النهائّية، منها ما يتعل
فحة  ومكا ه  لميا ا ير  تكر و لبيئّية  ا
التلّوث والزراعة البيئّية وإعادة تدوير 

النفايات، وغيرها من المشاريع.
في  ئّية  لنها ا لتصفيات  ا تّمت 
30 أّي��ار الماضي في ح��رم العلوم 
والتكنولوجيا، حيث افتتح الحفل 
مدير شعبة االنخراط المهنّي الدكتور 
ر بمضمون 

ّ

ادمون شدياق، الذي ذك
تلته  لتقييم،  ا يير  وبمعا ة  ا ر لمبا ا
مديرة قسم التسويق والتواصل في 
فرنسبنك، دانيا القّصار، التي أشارت 
إلى مساهمة المصرف في نشاطات 
ر  لحوا لتربية وا با متعّددة مّتصلة 
والتسامح، كما بالمشاريع البيئّية. 
تندرج مساهمة فرنسبنك في هذه 

USJ    لقطة جامعة عقب تسليم الجوائز يتوسطها دكاش

المباراة في إطار تشجيعها األجيال 
الصاعدة على اإليمان بلبنان: “علينا 
تشجيع الشباب عبر تلك التجارب على 
المبادرة واإلبداع والبقاء في لبنان”. 
جدير بالذكر أّن فرنسبنك كان الممّول 

الرئيسّي لهذه المباراة.
ثم ألقى المدير المساعد لبيريتيك 
رامي بوجوده كلمة هّنأ بها الجامعة 
ة.  اليسوعّية على هذه المبادرة البّناء
أّما رئيس الجامعة البروفسور سليم 
ّيات 

ّ

���اش، ف��ش��ّدد على دور كل

ّ

دك
ومعاهد الجامعة وشعبة االنخراط 
ب 

ّ

المهنّي في تنمية مهارات الطال
في مجال ريادة األعمال. فقد واكبت 
جامعة القّديس يوسف التحّوالت 
االقتصادّية والصناعّية في لبنان 
والشرق األوسط منذ تأسيسها العام 
1875، حّتى أنشأت بيريتيك، في 
العام 2000، كونها مؤمنة بالترابط 

الوثيق بين اإلبداع وريادة األعمال. 
��اش إنشاء شهادة 

ّ

واقترح األب دك
مختّصة بريادة األعمال.

ب المشاركون 

ّ

بعدها، عرض الطال
سبعة مشاريع تنموّية وأتت نتيجة 

المباراة كاآلتي:
-الجائزة األول���ى: 5.000 دوالر: 
ريمون بوسمرا لبوس وميرابيل علم 
ومنى عيسى وغريس فغالي وسعاد 
ب��دوي درزي: مشروع إع��ادة تدوير 
النفايات العضوّية وتحويلها إلى 

سماد طبيعّي.
3.000 دوالر:  -الجائزة الثانية: 
بريسيال القارح وستيفاني مسعود 
وليا صايغ: مشروع إنشاء قرية بيئّية 

في البقاع.
2.000 دوالر:  -الجائزة الثالثة: 
حيسن سالمه وبولس حّداد: مشروع 

برنامج معلوماتّي 
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