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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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احتفل “المجلس الوطني للبحوث 
ال��ع��ل��م��ي��ة” و”ج��ام��ع��ة القديس 
يوسف”، في حرم الجامعة، بالطالب 
المتفوقين الذين حصلوا على منح 
ل��دك��ت��وراه،  جامعية أو على منح ا
وبالباحثين العلمّيين الذين نالوا دعما 

مادّيا لمشاريعهم البحثية.
ففي هذا العام، استفاد عشرة 
طالب من “جامعة القديس يوسف” 
من منح مرحلة الدكتوراه. وواف��ق 
 30 المجلس والجامعة على دع��م 
مشروعا بحثيا بكلفة 756 ألف دوالر 
ى 

ّ
بينما كان عدد المشاريع ال يتخط

األربعة في العام 2013. ومنذ انشاء 
برنامج منح متفوقي الثانوية العامة، 
التحق تسعة وخمسون طالبا متفّوقا 
ب�”جامعة القديس يوسف”، فيما 
لجامعة  ا م��ن  باحثين  ز س��ت��ة  ف���ا
مها 

ّ
بجائزة التمّيز العلمي التي ينظ

“المجلس الوطني للبحوث العلمية” 
سنوّيا.

وأش��ار رئيس “جامعة القديس 
يوسف” األب سليم دك��اش، خالل 
االحتفال، الى اهمية الشراكة بين 
المجلس والجامعة وبين القطاعين 
الخاص والعام في انتاج المعرفة 
وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دّي��ات وتطوير 
االقتصاد والمجتمع الفتا ال��ى ان 
النزاهة والديناميكية والفكر العلمي 

تصبغ أعمال المجلس ونشاطاته.
د األمين العام 

ّ
من جهة أخرى، أك

ل�”المجلس الوطني للبحوث العلمية” 
معين حمزه الشراكة مع “جامعة 
القديس يوسف” في مجاالت وبرامج 
العلمي،  لبحث  ا ع��دة بغية تعزيز 
وخلق كتلة من الباحثين والمتفّوقين 
 احترام 

ّ
لدعم االبتكار والتمّيز في ظل

المعايير األخالقية للبحث العلمي اذ 
ال يبغي النشاط العلمي والتكنولوجي 
انتاج المعرفة فحسب بل يجب أن 

يكون في خدمة االنسان ورفاهه.
أما المستشار الثقافي في السفارة 
نو  لوسيا ب��ي��روت  ف��ي  لفرنسية  ا
ريسبولي فشّدد على التبادل العلمي 
والثقافي بين لبنان وفرنسا معتبرا أن 
“المجلس الوطني للبحوث العلمية” 
و”جامعة القديس يوسف” شريكان 
أساسيان في البرامج العلمّية بين 
البلدين اذ تدعم فرنسا المشاريع 
والبرامج المتعّددة االختصاصات 

لتطوير االقتصاد اللبناني وخدمة 
مجتمعه.

من ناحيتها، أثنت نائب رئيس 
“جامعة القديس يوسف” لشؤون 
البحث العلمي دوال سركيس على 
فريق عمل “المجلس الوطني للبحوث 
العلمية” وديناميكيته في تطوير 
أطر التعاون البحثي بين مختلف 
لسّد  ن  لبنا في  لمعنية  ا لجهات  ا
الحاجات، ولخلق أفق جديد واضعا 
الجودة العلمية واألخالقيات فوق 

كل اعتبار.
وف��ي خ��ت��ام الحفل، ت��م توزيع 
ال��ش��ه��ادات على ط��الب “جامعة 
القديس يوسف” الحاصلين على 
المنح الجامعية وعلى منح الدكتوراه، 
وعلى الباحثين العلميّين في الجامعة 
الذين استفادوا من برنامج المجلس 

لدعم البحوث العلمية.

“المجلس الوطني للبحوث العلمية”و”القديس 

يوسف”: شراكة متجّددة

لقطة جامعة في أعقاب االحتفال    البلد

صدى البلد
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