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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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عت جامعة القّديس يوسف 
ّ
وق

 برئيسها 
ً
ف��ي ب��ي��روت م��م��ث��ل��ة

اش اليسوعّي 
ّ
البروفسور سليم دك

 بأحد 
ً
وشركة “موريكس” ممثلة

مؤسسيها المهندس سليم إّدة 
بروتوكواًل لتأسيس صندوق منح 
بقيمة مليون دوالر، وذلك في مبنى 
رئ��اس��ة الجامعة –ط��ري��ق الشام، 
سة  لهند ا كلّية  عميد  ر  بحضو
البروفسور ف��ادي جعارة، واألمين 
العاّم ل���Fondation USJ السّيدة 
كرمل غفري واكيم، ومديرة دائرة 
الخدمة االجتماعّية السّيدة شيراز 

عقل زغبي، وأكاديميين وأصدقاء.
ع بين 

ّ
الموق لبروتوكول  ا ن��ّص 

الطرفين على تأسيس صندوق منح 
يحمل اسم “صندوق منح موريكس-
Fonds Murex-« ”كلّية الهندسة
 ط��رف بمليون 

ّ
ESIB « يمّوله ك��ل

دوالر، ويستفيد منه ط��ّاب كلّية 
الهندسة في الجامعة اليسوعّية، 
ال سّيما طّاب اختصاص هندسة 

المعلوماتّية.
قبيل توقيع البروتوكول توّجه 
رئيس الجامعة إلى السّيد إّدة بكلمة 

أع��رب فيها عن تقديره لشخصه 
 األعمال اإلنسانّية التي يقوم 

ّ
ولكل

بها، ال سّيما حرصه على دعم التربية 
لجامعة  ا ن  أ لتعليم، خصوًصا  ا و
تعتبره من أفراد أسرتها المقّربين 
فهو ال يألو جهًدا لتعزيز عاقته 

بالجامعة على أكثر من صعيد.
ثّم تحّدثت واكيم فقالت: نحن 
نفتخر بالمهندس سليم إّدة ونحيي 
التزامه وعمله االجتماعّي الذي يقوم 
به بكثير من التواضع والشفافّية 
م. وأضافت: لقد سنحت لي  والتكتَّ
الفرصة خ��ال سنوات عملي في 
الجامعة أن أطلع على ما يقوم به آل 
إّدة الذين لطالما آمنوا أن التنمية 
ان حكًما  لبنان يمّر والتطوير في 
 
ً
من خال التربية والتعليم، مشيرة
إلى أن عائلة إّدة تعمل دائًما بخفر 
وتواضع، كما شكرته على احترامه 
رغبة الجامعة في اإلعان عن قيمة 

صندوق المنح.
ة  ّد إ لمهندس  ا ّد  ر من جهته 
بكلمة شكر فيها الجميع، معتبًرا 
أن شركة “م��وري��ك��س” ل��م تكن 
ليوم بدون  ا لتكون ما هي عليه 
ع 

ّ
جامعة القّديس يوسف، ثم وق
اش.

ّ
البروتوكول مع البروفسور دك

مليون دوالر هبة من “موريكس” 

لجامعة القّديس يوسف

USJ    م الهبة
ّ
في أثناء تسل

صدى البلد
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