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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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م المعهد العالي للدراسات 
ّ
نظ

يس  لقّد ا معة  جا ف��ي  فّية  لمصر ا
ُدفعة طالب  يوسف حفل تخريج 
السنة األكاديمّية 2016-2017 في 
حرم العلوم اإلجتماعّية – هوفالن، 
بحضور رئيس الجامعة البروفسور 
ومدير  ليسوعي  ا ���اش 

ّ
دك سليم 

لبروفسور كميل عساف  ا المعهد 
ورئيس جمعية المصارف في لبنان 
جوزف طربيه ورئيس مجلس إدارة 
بنك بيروت والبالد العربّية غسان 
عساف ونديم قصار من فرانسبنك 
المصارف  لعام لجمعّية  ا واألمين 
الدكتور مكرم ص��ادر ومسؤولين 
وأساتذة  وأكاديميين  مصرفيين 
المعهد وأعضاء جمعّية متخرجيه 

وأهالي الطاّلب. 

العمل المشترك
ر  للبروفسو ترحيبّية  كلمة  بعد 
كميل عساف عرض فيها إلنجازات 
المعهد ومشاريعه المستقبلّية ألقى 
اش كلمة اعتبر فيها أن “الجامعة 

ّ
دك

لم تكونا  لبنان  وجمعّية مصارف 
شريكتين من أجل توزيع الشهادات 
القّيمة فقط، ولكن من أجل تجهيز 
إح��دى  لمصرفّية، وه��ي  ا لمهنة  ا
بًحا واستراتيجّية  ر األكثر  لِمَهن  ا
لبلدنا، بمهنّيين يكونون رّواًدا في 
فّية  لمصر ا ِلمَهن  ا و ت  لتخّصصا ا
المتنّوعة وفي التزامهم األخالقي 

ا”.
ً

والعادل أيض
اش :”باإلضافة إلى 

ّ
وأض��اف دك

التنشئة األس��اس��ّي��ة ف��ي اإلج���ازة، 
ا أربعة خيارات  يقّدم المعهد حالّيً

ماستر هي التالية: إدارة المخاطر 
اإلئتمانّية في المصارف، واألسواق 
لّية، واالئتمان على الشركات  لما ا
ووك��الء البيع القطاعّي، والخدمات 
المصرفّية اإللكترونّية والتكنولوجيا 
المالّية. وكذلك األمر، وبفضل العمل 
المشترك بين جمعّية مصارف لبنان 
وإدارة المعهد ، حصل هذا األخير 
في 

ّ
على الحق في توفير الندوات لموظ

ق بالتنظيم 
ّ
المصارف في ما يتعل

المالّي اللبنانّي وإدارة اإلئتمان”.

إدارة األسواق المالية
وتابع رئيس الجامعة :”من ناحية 
أخرى، وبغية تحديث تعليمه، أصبح 
المعهد العالي للدراسات المصرفّية 
مزّوًدا بقاعة إلدارة األسواق المالّية، 
ا ج��ّي��ًدا وم����زّودة 

ً
م��ج��ه��زة ت��ج��ه��ي��ز

بترخيصين إستشاريين )من رويترز 
لوصول  ا نّية  مكا إ مع  وطومسون( 
المباشر إلى األس��واق المالّية، وإلى 
قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات. 

ا إظهار  وختم :”من الضروري جّدً
الحيوّي  القطاع  تضامننا مع ه��ذا 
ّصة  خا و  ،

ّ
ككل نّي  للبنا ا للمجتمع 

الطبقة الوسطى اللبنانية المهّددة 
باالنقراض، نتيجة لسياسات كارثّية 
لبلد مثل لبنان. أوّد، في هذا السياق، 
أن أح��ّي��ي جميع ال��م��ب��ادرات التي 
لمركزّي وحاكمه،  ا لبنك  ا خذها 

ّ
ت ا

والتي تنقلها المصارف من حيث 
لِمَنح  ا و  ، لتعليم ا على  عدة  لمسا ا
الدراسّية، والبحث العلمّي، والطاقة 
الشمسّية والبيئة. وتزداد اإلحتياجات 
أهمّية وإلحاًحا نظًرا لألزمة التي نرزح 
تحت وطأتها ؛ ستعرف مؤّسساتنا 
المصرفّية كيفّية مضاعفة جهودنا 
من أجل المزيد من العدالة وتقديم 
ال��م��س��اع��دة إل���ى ال��م��ح��روم��ي��ن من 
ن من 

ّ
المجتمع. ففي التضامن نتمك

مواصلة رسالتنا من أجل لبنان”. 
وبعد كلمة المتخرجين التي القاها 
اش الشهادات 

ّ
م دك

ّ
جوزف ريشا سل

وختم الحفل بشرب نخب المناسبة.

تخريج طاّلب المعهد العالي للدراسات المصرفّية 

في “اليسوعية”
صدى البلد
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