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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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USJ      عقب توقيع اتفاقية الشراكة

صدى البلد  

عت جامعة القّديس يوسف 
ّ
وق

في بيروت ممثلة برئيسها البروفسور 
��اش اليسوعّي ومجموعة 

ّ
سليم دك

إيسمود لألزياء ممثلة بمؤّسسها 
المحامي مارون مسعود اتفاقية شراكة 
إلطالق شهادة “اإلجازة في تصميم 
األزياء وتفصيلها إيسمود” في جامعة 
القّديس يوسف، وذلك في حفل أقيم 
في حرم االبتكار والرياضة –طريق 
الشام، وحضره وفد من أساتذة وإداريي 
إيسمود ونخبة من المديرين والعمداء 
والمسؤولين األكاديميين في الجامعة 

وأصدقاء. 

ابتكار الموضة
ر المؤّسستين 

ّ
شّدد دكاش على تجذ

التعليميتين في التاريخ فقال:”تدخل 
مدرسة تصميم األزي��اء “إيسمود” 
ا  إلى جامعة القّديس يوسف وتحديداً
إلى الحرم الجامعّي في شارع هوفالن 
حيث سيكون مقّرها. إّنه يوم استقبال 
كبير تكّرسه جامعة القّديس يوسف 
لمدرسة تصميم األزياء وابتكار الموضة 
“إيسمود”وهي أق��دم من جامعة 
القّديس يوسف، فقد تأّسست في 
1841بينما تأّسست جامعة  العام 
القّديس يوسف في العام 1875. 
كلتاهما، على أّي حال، تأّسستا في 
القرن ال�19 مزّودتان بخبرات متراكمة 
في مجال التعليم واإلبداع والتمّيز من 
قرٍن إلى قرن. إذا كانت مدرسة تصميم 
األزي��اء قد جعلت اآلالف من الناس، 
والملوك واألم���راء، والرجال والنساء 
المشهورين، والناس البسطاء يرتدون 
من تصاميمها، قامت جامعة القّديس 
يوسف بتنشئة أشخاص كانوا وال 
يزالون يصنعون تمّيز الوطن اللبنانّي 
والبلدان األخ��رى بتقديم التنشئة 

المتمّيزة إلى مبدعي المستقبل...”. 

رة 
ّ

شراكة مبش
لقّديس يوسف  ا ولي جامعة 

ُ
ت

ا في اإلبداع  ا كبيراً في بيروت اهتماماً
والثقافة وال��ف��ن��ون، إذ دأب���ت منذ 
تأسيسها على نشر الثقافة والمعرفة، 
د مرة جديدة على 

ّ
وها هي اليوم تؤك

دعمها لالبتكار والتمّيز والفرادة من 
خالل شراكتها مع مدرسة تصميم 
األزياء الفرنسية العالمية الشهيرة 
ESMOD. ش��راك��ة تحمل دالالت 
بنجاح استثنائي،  ر 

ّ
متعددة تبش

ف�”المدرسة العليا للفنون ولتقنيات 
الموضة ESMOD” التي تأّسست في 
العام 1841في باريس على يد المصمم 
الكسي الفين وأرست لقواعد مهنة 
تصميم األزياء وتفصيلها، ساهمت 
المصممين  في تنشئة أجيال من 
المبدعين، منهم على سبيل المثال 
ال الحصر فرانك سوربيه، والكسندر 
فوتييه، وكريستوف ديكامان وغيرهم 
��َرْت عالم 

ْ
العديد من األسماء التي أث

ال��م��وض��ة وت��رك��ت فيه بصماتها. 
ول�”إيسمود” رصيدها وحضورها في 
المنطقة من خالل فروعها المتعددة 
في مختلف الدول المجاورة، وفي لبنان 

 Culture من خالل ما تقوم به مؤّسسة
Mode)صاحبة الترخيص لتمثيل 
إيسمود(التي تحرص على نشر نهج 
المدرسة الفرنسّية الذائعة الصيت 
والمحافظة على اسمها المختزن لخبرة 

ا. عمرها 176 عاماً

شهادة إجازة 
وفي التفاصيل فإن اإلجازة الجديدة 
 Licence en stylisme تحمل مسّمى
et modelisme ESMOD وتتألف من 
ا، خاضعة للنظام األوروبي  180 رصيداً
الحتساب األرصدة المتراكمة والقابلة 

 .)ECTS( للتحويل
شروط االنتساب تفترض حصول 
الطالب على شهادة البكالوريا اللبنانية 
بكافة فروعها أو ما يعادلها، وخضوعه 
مه ال�ESMOD، ومقابلة 

ّ
المتحان تنظ

شخصّية مع اإلدارة وأحد األساتذة. 
أم��ا ال��ط��اّلب غير الحائزين على 
البكالوريا فبإمكانهم االلتحاق بها 
وينالون في نهاية ال��دروس إف��ادة 

وليس إجازة. 
تبدأ الدروس مطلع العام األكاديمّي 
المقبل 2017- 2018 في حرم العلوم 
االجتماعّية، شارع هوفالن، األشرفية 

–بيروت.

شراكة مميزة بين اليسوعية و”إيسمود”
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