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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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العشاء السنوي لقدامى المعهد العالي للهندسة في بيروت

USJ     لقطة من العشاء يتوسطها دكاش

صدى البلد  

لمعهد  ا مى  قامت جمعّية قدا أ
العالي للهندسة في بيروت عشاءها 
السنوي في صالة السفراء في كازينو 
لبنان بحضور ممثل رئيس الجمهورية 
العماد ميشال ع��ون، إيلي عساف، 
ورئيس الجامعة البروفسور سليم 
اش اليسوعّي، ونقيب المهندسين 

ّ
دك

في بيروت المهندس ج��اد تابت، 
وعميد جامعة كلّية الهندسة فادي 
جعارة، ونواب رئيس الجامعة، ورئيس 
الجمعّية المهندس عصام الحاج، 
ونقباء، وعمداء سابقين، ومديرين 
عامين، وحشد من المهندسين من 

قدامى الجامعة.

طاقة استيعابية
أشار رئيس الجمعية عصام الحاج 
إلى أنه “نظًرا إلى عدد المهندسين 
ل��ذي يتسجل سنوًيا في  ا الهائل 
النقابة وال��ذي يفوق بأشواط طاقة 
البلد اإلستيعابّية، يتحّتم على الدولة 
وضع استراتيجية تربوية توجيهّية 
م  شاملة على صعيد الوطن لتتالء
أعداد الخريجين واختصاصاتهم مع 

حاجة سوق العمل الفعلية”.
اش آخر انجازات 

ّ
من جهته حيا دك

في  سة  للهند ل��ي  ل��ع��ا ا لمعهد  ا
حين في 

ّ
بيروت المتمثل ب�”7 مرش

المعهد المتعّدد العلوم والفنون 
)بوليتكنيك(”، واعتبر أن “المعهد 
 ESIB العالي للهندسة في بيروت 
ّنه  إ يقّدم أكثر من مجّرد تنشئة، 
يتمّتع بإرادة للعمل اليوم من أجل 

ال��غ��د. وأن���ا أري���د ف��ي ه��ذا المساء 
أن أشارككم ال��ره��ان الهائل على 
ّن  بأ مقتنع  ألّنني  بحزم  مستقبلنا 
الرؤية المستقبلّية مرغوب فيها، وهي 
التي تملي علينا ما يجب تحقيقه 
األكاديمّي  االعتماد  لحاضر.  ا في 
للهندسة والتكنولوجيا Abet الذي 
سيتّم الحصول عليه قريًبا بفضل 
السّيد العميد وفريقه سوف يكون 
ل رأس طاّلب المعهد 

ّ
ا يكل تاًجا إضافّيً

ا 
ً
العالي للهندسة في بيروت واعتراف

بكفاءتهم ونجاحهم!”.

القيم االجتماعية
اش أنه “سيتّم قريًبا 

ّ
وأعلن دك

وضح حجر األساس لمسكن جديد 
4 م��واق��ف  100 غ��رف��ة و  ي��ض��م 
للسّيارات تحت األرض”. وتوّجه إلى 
: “رفعت جامعتكم  الطاّلب قائاًل

التضامن إلى درجة القيم االجتماعّية 
تها إلعطاء 

ّ
األكثر واقعّية ألّن خط

الِمَنح هذا العام للطاّلب تجاوزت 18 
مليون $ لرسوم الدراسة التي هي 
 مع الجامعات 

ً
 من النصف مقارنة

ّ
أقل

األخرى. جامعتنا هي أنتم وتضامن 
الجامعة هو تضامنكم. من خالل 
جمعّيتكم ومؤّسسة جامعة القّديس 
سّية  ا لدر ا لِمَنح  ا يز  لتعز يوسف 
ل��ى العمل  إ يمكنكم االن��ض��م��ام 
ا من هذه  التضامنّي وتكونون جزًء
السلسلة الجميلة من المساهمين 
لكي تستمّر جامعة القّديس يوسف 
ف��ي ت��أدي��ة واجبها ف��ي التعليم 
والتنشئة ولكي يبقى لبنان الثقافة 
والعلم ورأس المال البشرّي والروحّي 
ا أكثر فأكثر. فلنكن مًعا 

ً
ق

ّ
ا ومتأل قوّيً

متضامنين فتلك هي سمة النبالء 
والكبار”.
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