
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

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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تعاون بين “اليسوعّية” واألمانة العاّمة للمدارس الكاثوليكّية

صدى البلد  

عت جامعة القّديس يوسف 
ّ
وق

 برئيسها البروفسور سليم 
ً
ممثلة

اش اليسوعّي واألمانة العاّمة 
ّ
دك

للمدارس الكاثوليكّية في لبنان 
 بأمينها العاّم األب بطرس 

ً
ممثلة

عازار،تجديًدا التفاقية التعاون 
ئيس  ر ئ��ب  ن��ا ر  بحضو بينهما 
الجامعة البروفسور ميشال شوير 
اليسوعّي ومدير المعهد العالي 
للعلوم الدينّية ال��خ��وري إدغ��ار 
الهيبي، وذلك في مكتب رئيس 
لرئاسة-طريق  ا لجامعة، مبنى  ا

الشام. 

فتح الباب واسًعا
بيل تبادل التواقيع أعرب األب 

ُ
ق

عازار عن سروره لوجوده في رحاب 
جامعة القّديس يوسف العريقة، 
متمنًيا أن تسهم هذه االتفاقية 
لتقّدم  ا لمزيد من  ا في تحقيق 
والتطّور في مجاالت التعاون، وهو 

تعاون لم يتوقف يوًما. 
من جهته رّحب رئيس الجامعة 

USJ     ش وشوير
ّ
من اليمين: الهيبي وعازار ودكا

د أن توقيع هذه 
ّ
باألمين العاّم وأك

االتفاقية، أو باألحرى تجديدها، 
يفتح الباب واسًعا على تحقيق 
العديد من المشاريع وتنفيذها 
وهي ال تقتصر على كلّية واحدة أو 
مجال واحد، فمن التعليم الديني 
إلى األبحاث والتربية وصواًل إلى 
إعداد أساتذة وسطاء وغير ذلك، 
لتعاون واسع  العمل وا فمجال 

ومفتوح. 

ونّصت اتفاقية التعاون على 
تعزيز التبادل الثقافي والعلمي 
والتربوي والرعوي وتنميته بين 
الطرفين،وذلك من خالل مشاريع 
مشتركة، وبوضع سياسة توعوية 
للمؤّسسات التربوية الكاثوليكّية 
وإيالء االهتمام الشديد للنوعية 
عند اختيار األساتذة والموظفين، 
إضافة إلى نقاط أخرى لحظتها 

االتفاقّية. 
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