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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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في  جيهية  لتو ا للجنة  ا مت 
ّ
نظ

البرنامج التطوعّي في جامعة القّديس 
يوسف “عملّية اليوم السابع”، حفاًل 
تكريمًيا لمتطوعي العملّية في حرم 
العلوم الطبّية، طريق الشام، بحضور 
لبروفسور سليم  ا لجامعة  ا رئيس 
ـــاش اليسوعّي والمدير العام 

ّ
دك

لوزارة التربية والتعليم العالي فادي 
يرق، وكبير خبراء التنمية المحلّية 
التنمية االقتصادّية  في صندوق 
واالجتماعّية محمد عرابي وأعضاء 
اللجنة التوجيهّية ومسؤولي الجامعة 
وعدد كبير من المتطوعين وأصدقاء 

عملّية اليوم السابع. 
تحّدث  حّية  إلفتتا ا كلمته  فــي 
رئيس الجامعة عن أهمية عملية اليوم 
السابع فقال: “نحن نعلم اليوم أّن 
نت من جمع أكثر من 16 

ّ
العملّية تمك

هيئة ومؤّسسة من جامعة القّديس 
يوسف، فهو مشروع موّحد جمع أكثر 
من 250 مشاركا من جامعة القّديس 
يوسف و1000 مستفيد من أصدقائنا 
ار. لقد كان برنامًجا 

ّ
الساكنين في عك

 100 مي 
ّ
ا بالنسبة إلى معل تعليمّيً

ار. ففيها 
ّ
مدرسة رسمّية وخاّصة في عك

نتم من إنجاز برنامجكم 
ّ
تمكّنا وتمك

بفضل دعم وزارة التربية الوطنّية 
ومديرها النموذجّي السّيد فادي يرق 
الذي يمنحنا شرف رعاية هذا الحفل”. 
ــاف: “وكانت عملّية توعية  وأض

وتدريب للشباب في المنطقة من حيث 
الوعي واالستشارات والتنشئة على 
خاذ مواقف بشأن الصّحة الجّيدة 

ّ
ات

ومضاّر المخّدرات ومخاطر حوادث 
الطرق ونتائجها. ومع استمرار تطّور 
التنشئة على الوساطة المدرسّية 
على المستوى الوطنّي، وصلت هذه 
ار الذين يحتاجون 

ّ
المّرة إلى شباب عك

إليها في سياقهم اإلقليمّي واألسرّي. 
ا ورش 

ً
وقد كانت هذه العملّية أيض

عمل لألهل الذين جاؤوا بأعداد كبيرة 
لإلصغاء إلى االستشارات بشأن إدارة 
الحياة األسرّية على أكثر من مستوى”. 
 من 

ّ
وختم كلمته بتوجيه الشكر إلى كل

ساهم في إنجاح هذا العمل.  
بدوره، شدد المدير العام للتربية 

فادي يرق على أهمية العمل التطوعي 
ــاّلب وتأطير  ــط فــي استنهاض ال
إسهاماتهم في خدمة المجتمع، وقال: 
“بات العمل التطوعي اليوم من أهم 
ركائز المجتمعات واستقرارها، وتزداد 
الحاجة إليه مع تعقد ظروف الحياة 
وتشابكها”. كما شكر “المسؤولين 
والقيمين على هذه المبادرة المبتدعة 
في ميدان العطاء والتربية ال سّيما 
رئيس جامعة القّديس يوسف األب 
ــاش وفريق العمل ألنكم 

ّ
سليم دك

جعلتم مــن تحقيق هــذا اإلنــجــاز 
التربوي واإلنساني أمًرا ممكًنا وفعااًل. 
هذا اختبار يمكن أن يقدم، من اآلن 
ــًدا، المثل لكل المؤّسسات  وصــاع
التربوية في وطننا للقيام بمبادرات 

مماثلة”. 
ار 

ّ
أما محمد عرابي فتحدث عن عك

من نواٍح عّدة مشيًرا باألرقام إلى واقع 
المنطقة الديموغرافي والجغرافي 
ا على 

ً
واالجتماعي والسياسي متوقف

أهمية دورها على الصعيد الوطني، 
وتفاقم الحرمان فيها على رغم مرور 
األيام وتغّير العهود فقال: “وحدها 
جامعة القّديس يوسف – من بين 
أقرانها تحدت كل الظروف األمنية 
والسياسية االستثنائية التي عانت 
منها البالد في الثمانينات ودخلت 
عكار عبر المدرسة اللبنانية للتدريب 
االجتماعي في العام 1983 وتحديًدا 
لتتعامل مع احتياجات منطقة أكروم 
المجتمعية. وتوالت التدخالت، وها هي 
اليوم تدخل مجدًدا إلى عكار من بابها 
العريض في إطار عملية اليوم السابع”. 
ــي كلمة عــضــو لجنة إرشـــاد   ف
عملّية الــيــوم السابع غــرايــس أبي 
ليليان  القتها السيدة  التي  رزق، 
بركات، تّم التذكير بأن الحفل هو 
لتكريم المجهود الذي بذله الطاّلب 
خالل العام األكاديمّي في مختلف 
النشاطات التطوعّية. كما شكرت 
الفرق اللوجستّية من أساتذة وإداريين 
وموظفين، ويرق وعرابي على دعمهما 
مــشــروع عــكــار. فــي نهاية الحفل 
وزعت شهادات ودروع تكريمّية على 

المتطوعين.

حفل تكريمّي لمتطوعي عملّية اليوم السابع في »اليسوعّية«
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