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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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“القّديس يوسف” تخّرج طاّلب إدارة األعمال 

والعلم اإلداري ومعهد إدارة الشركات

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
في بيروت بتخريج طاّلب كلّية إدارة 
األعمال والعلم اإلداري ومعهد إدارة 
ال��ش��رك��ات ف��ي ح��رم كلّية العلوم 
والتكنولوجيا في مار روكز)الدكوانه(، 
بحضور ضيف الشرف المدير العام 
التنفيذّي لمجموعة ماجد الفطيم أالن 
بجاني ورئيس الجامعة البروفسور 
اش اليسوعّي وعميد الكلّية 

ّ
سليم دك

جورج عون ومدير المعهد جو شهاب 
وجمع من األساتذة وأهالي الطاّلب.

مديرو أعمال استثنائيون
 قال دكاش: “عالمنا اليوم بحاجة 
إل��ى م��دي��ري أع��م��ال استثنائيين، 
لديهم المهارات التقنّية والعلمّية 
إلدارة أزمات اجتماعّية واقتصادّية 
ولالبتكار في عالم يبحث عن مبتكرين 
في جميع المجاالت. لكن إعلموا أن 
القيمة األخالقّية للعالقات بين الناس 
هي قوتكم. نجاحكم وسعادتكم في 
عملكم وفي حياتكم ال تعتمدوا فقط 
على معلوماتكم بل على دفء كلمتكم 
وتصرفكم والتزامكم باآلخرين ومن 
أجلهم، خصوًصا أولئك الذين هم 
بحاجة لنظرتكم الُمحّبة، اي الضعفاء 

والفقراء”.
 وتابع: “ال يسعني إال أن أوّجه لكم 
فوا عند االنقسامات 

ّ
النصيحة أال تتوق

الطائفّية والسياسّية التي يتخّبط 
السياسيون واإليديولوجيون  بها 
الذين لديهم مصالحهم في تبّوؤ 
السلطة والسيطرة من خاللها؛ اعلموا 
أّن السلطة تكمن فيكم، في علمكم 
ومهاراتكم وكفاياتكم وفي القيم 

التي تحملونها من هذه الجامعة. هنا 
تكمن طاقتكم اإليجابّية التي يتوّجب 
عليكم أن تجعلوها تشّع من حولكم”.

 
وبعد كلمة لعون قّدم فيها ضيف 
الشرف، إعتبر بجاني أن مسؤولية 
الخّريجين “الكاملة هي دعم اآلخرين 
التي يطمحون  القمم  ل��ى  ا ليصلوا 
إليها. وإاّل تصبح القيادة تعظيًما 
ل��ل��ذات وف��رص��ة ضائعة للخدمة. 
ولتحفيز تغيير حقيقي، تابع بجاني، 
أتمنى عليكم أن تنطلقوا في رحلتكم 
المهنية بروحّية القيادة التي تخدم 
ن��ه مهما حصل،  أ وبانطباع مفاده 
ا عبر تمكين اآلخرين 

ً
ستشكلون فرق

ودعمهم في رحلتهم الخاّصة. إن 
الذي سيمّيز قادة الغد هو شعور كبير 
بالهدف والقدرة على تخطي الفشل”.
حاد جمعّيات قدامى 

ّ
أما كلمة ات

ها  لقا فأ يوسف  لقّديس  ا معة  جا
رئيس جمعّية مديري األعمال شربل 
خليل الذي رّحب بانضمام المتخّرجين 

الُجدد إل��ى ال�مئة أل��ف متخّرج من 
على  ظ  لحفا با لبهم  طا و معة  لجا ا
البطاقة الموّحدة للمتخّرجين التي 
سيستلمونها مع شهادتهم، ألنها 
ا لالنتماء إلى الجامعة األّم، 

ً
“تشكل رمز

 جديد له عالقة 
ّ

وستخّولكم متابعة كل
بالحياة الجامعّية”. 

وبعد كلمة الطاّلب التي القتها 
كارول عاكوم تال جورج أيليو االشقر 
الخّريجين قسًما  وليا الصايغ مع 
تعهّدوا فيه احترام القواعد المهنّية 
مهم 

ّ
والحفاظ على مصالح من يسل

إدارة أعماله ورفض االشتراك في 
غير  منافسة  و  أ د  ية فسا

ّ
عمل أي 

شرعية وعدم التمييز بين األعراق 
واألديان والطبقات االجتماعّية، ثّم 
اش الشهادات 

ّ
م البروفسور دك

ّ
سل

لكلّية في  ا م��ن  لمتخّرجين  ا ل��ى  إ
بيروت ومن مركز الدروس الجامعّية 
بلس وزحلة ومن  في صيدا وطرا
المعهد. وبعدها تم توزيع جوائز 

على المتفوقين.
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