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على المحاور كاف

8

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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ّ

تأسيس صندوق “شاكر أبو سليمان” للمنح في اليسوعّيةلبنان جمهورية األزمات المستدامة للمؤرخ فارس الغول

USJ      لقطة جامعة يتوسطها دكاش

صدى البلد  

وس���ط ح��ض��ور أف����راد العائلة 
واألص�����دق�����اء م���ن س��ي��اس��ي��ي��ن 
عت جامعة القّديس 

ّ
وأكاديميين، وق

 برئيسها البروفسور 
ً
يوسف ممثلة

لبرلمانّي  ا ��اش وعائلة 
ّ
سليم دك

والحقوقّي اللبناني الراحل شاكر أبو 
 بنجله كميل وزوجته 

ً
سليمان ممثلة

ماري كريستين رياشي أبو سليمان، 
اتفاقية تعاون تّم بموجبها تأسيس 
صندوق منح طالبية باسم شاكر أبو 
سليمان، يستفيد منه طاّلب الحقوق 
في الجامعة. وجرى حفل التوقيع 
بحضور زوجة الراحل ليلى وابنتيه 
رندا ونايال واألحفاد، في مبنى رئاسة 

الجامعة –طريق الشام. 

اعتدال وحوار
 رح��ّب��ت بالحضور كرمل 

ً
ب��داي��ة

غفري واكيم األمين العاّم لمؤّسسة 
Fondation de l’USJ، ثم أعطت 
ال��ك��الم ل��رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ذي 
استذكر أب��و سليمان وأع��رب عن 
س���روره “الستضافة ذك��رى رجل 
كبير وواح��د من قدامى الجامعة 
ورائد “الجبهة اللبنانّية”، ثم شكر 
 َم��ْن عمل إلنجاح هذا الحدث 

ّ
كل

بشكل مباشر أو غير مباشر ال سّيما 
جمعية قدامى الجامعة في لندن 
بشخص السّيدتين جويل عّساف 
اش الراحل 

ّ
وآني طعمة. ووصف دك

ال��ذي غاب منذ سبعة عشر عاًما، 
لكلمة  ا رج��ل  لكبير،  ا لوطني ّ ”ا ب�
، البرلمانّي الالمع، رئيس 

ّ
وال��ح��ق

الرابطة المارونّية خالل دورات عّدة، 
والوسيط الشجاع أّيام الحرب الذي 
ا كبيًرا” وأضاف: “إّنه رجل 

ً
ترك فراغ

ر بأن الراحل 
ّ
االعتدال والحوار”، وذك

لحقوق دفعة سنة  ا كلّية  يج  خّر
1948، وكذلك نجله األستاذ كميل 
أبو سليمان وهو خّريج دفعة 1980. 

ارتباط خاص
م��ن ج��ه��ت��ه ش��ك��ر ك��م��ي��ل أب��و 
سليمان “جامعة القّديس يوسف 
التي جمعتنا لنشّرف ذكرى أحد 
خّريجيها، والدي شاكر أبو سليمان، 
فلعائلتنا ارتباط خاص بالجامعة، 
ونحن تبعنا خطى الوالد، شقيقتي 
رندا وأنا تخّرجنا من كلّية الحقوق” 
وأض��اف قائاًل: “يجّسد شاكر أبو 
لمهنّية  ا الخ��الق��ّي��ات  ا ن  سليما
واحترام القانون، وقد عمل طيلة 
حياته جاهًدا للدفاع عن احترام 

الكرامة اإلنسانّية من خالل مهنته 
كمحاٍم، ولدوره كوسيط سالم بين 
ّب��ان الحرب  الفصائل المتناحرة إ
ا كرئيس للجنة اإلدارة 

ً
األهلية وأيض

والعدل في مجلس النواب اللبناني. 
اليوم وأكثر من أّي يوم مضى يحتاج 
لبنان إلى رجال ونساء أمثال شاكر 

أبو سليمان”. 

قيم وأخالقيات
لقّديس  ا وع��ن اختيار جامعة 
يوسف لتأسيس هذا الصندوق قال 
أبو سليمان: “إلى جانب رسالتها 
لتربوية، تقف جامعة القّديس  ا
يوسف في الخطوط األمامّية في 
لظلم،  ا و د  لفسا ا بة  ر محا معركة 
القيم  وه��ي تغرس ف��ي طاّلبها 
واألخالقيات المهنّية والشخصّية 
الضرورية لمسيرتهم العملّية في 

لبنان كما في الخارج”.
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