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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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بدعوة من رئيس جامعة القّديس 
يوسف ف��ي ب��ي��روت والمرشدّية 
ليسوعّيون  افتتاح “ا ت��ّم  فيها، 
وااللتزام بالمواطنة” وهو أسبوع 
 9 5 و بين  لنشاطات يمتد  ا م��ن 
آذار ال��ح��ال��ي، وي��ض��يء على دور 
اآلباء اليسوعيين في تنمية حّس 
المواطنة إلى جانب دورهم الروحّي، 
وذل��ك من خ��الل استعادة سيرة 
أربعة رهبان يسوعيين  ومسيرة 
عاشوا رسالتهم حتى الرمق األخير 
م��ن حياتهم، وه���م: األب نقوال 
كلويترز؛ القّديس ألبرتو هورتادو؛ 
فرانز فان درلورخت؛ وپيدرو أروپي، 
وذلك في مسرح بيار أبو خاطر في 
حرم العلوم اإلنسانّية-طريق الشام. 
“نيقوال كلويترز سماد ألرض 
مهملة” كان عنوان ليلة االفتتاح 
ل��ت��ي قّدمتها اإلع��الم��ي��ة هيام  ا
بخبرتها  ب��و شديد واستهلتها  أ
الشخصّية حين تعّرفت على مسيرة 
“أبونا نقوال” من خالل ما كتب عنه، 
العميق بتواضعه  وروت تأثرها 

وروحانيته. 

شبلي
ت���ح���ّدث ال��م��رش��د ال���ع���ام في 
جامعة القّديس يوسف األب جاد 
شبلي اليسوعّي معّبًرا عن سروره 
الستضافة أسبوع كامل عن الرهبنة 
اليسوعّية وهي “ش��رارة انطالقة 
الجامعة ومنها تستمّد روحانيتها 
وأسلوبها وطريقة عملها”، بعدها 
ف عند سؤال “من هو قريبي؟” 

ّ
توق

والمعضلة التي تكمن في جواب 
كل واحد مّنا وجواب يسوع المسيح 
ال��واض��ح، ث��ّم انتقل للكالم على 
اليسوعيين األربعة فقال: “كانوا 
على مثال معلمهم في هذا العالم، 
 لحظة من 

ّ
للناس. عملوا في ك��ل

حياتهم لزرع الحياة، لتنمو وتتفّجر 
 الناس، مثلما تتفّجر في 

ّ
في كل

داخلهم ومن خاللهم صرخة أمل 
وحّب وإيمان”. 

اش 
ّ

دك
واعتبر رئيس الجامعة البروفسور 
��اش أننا “نستلهم من 

ّ
سليم دك

هذا األسبوع ما هو مفيد لحياتنا 
الفردّية والجماعّية” وتوّجه بالشكر 
إلى المرشد العام األب شبلي وفريق 
العمل معه “فالمرشدية تحمل معنا 
لجامعة وتساهم بشكل  ا هموم 
تمكين  عملّية  في  فعلّي  شر  مبا
الشبيبة من فهم قضّية المواطنّية 
والتعريف ب�ها عبر هذا األسبوع 
المليء بالنشاطات المتنّوعة، ومنها 
التعّرف إلى شخصيات يسوعّية 
لى  إ ء  نتما ال با تها  حيا سمت 

ّ
ت ا

اش 
ّ
”. ثّم تطّرق دك

ّ
المواطنّية الحق

لتي سيضيء  ا ل��ى الشخصيات  إ
عليها هذا األسبوع فقال: “جميل 
هذا العنوان “اليسوعّيون وااللتزام 
بالمواطنة” والدالالت التي يحملها، 
ر عبر هذا العنوان 

ّ
وجميل أن نتذك

أربعة رّواد من الرهبان اليسوعّيين، 
إثنان عاشا معنا وبيننا واحد من 
هولندا فلبنان ودير تعنايل والبقاع 
في بلدته برقا األب نيكوال كلويترز، 

مات شهيًدا للقضّية التي حملها، 
��ا م��ن هولندا فلبنان 

ً
وآخ���ر أي��ض

فسورية، األب الشهيد فرانتس 
فان درلوخت، وثالث من إسبانيا 
فاليابان األب الرئيس األسبق بيدرو 
أروب��ي، الداعي إلى عيش اإليمان 
مالزًما للعدالة. ورابع من التشيلي 
القّديس “السعيد” ألبرتو هورتادو 

أبي الفقراء والمهّمشين”.

يونس 
لرئيس  ا ت��ح��ّدث  م��ن جهته 
اإلقليمّي للرهبنة اليسوعية األب 
داني يونس فقال: “منذ 26 سنة 
وأنا في الجامعة اليسوعّية حيث 
اليسوعية،  لرهبنة  ا تعّرفت على 
فاآلباء في الجامعة ال يتحدثون عن 
أنفسهم بل يقدمون شهادة حياة، 
وحين تعّرفت اليهم تعّرفت على ما 
أصبح كنز حياتي وهو ارتباطي بهذه 
الجماعة. ثّم تحّدث عن محورية 
النجاح في الحياة الجامعّية كما في 
الحياة عموًما، ومّيز بين النجاح في 
الحياة والحياة الناجحة، مستشهًدا 
بمقولة الرئيس السابق للرهبنة األب 
أروبي الذي يقول: “هدفنا تكوين 

رجال ونساء من أجل اآلخرين”. 

فيلم وشهادات 
ثّم ُعرض وثائقّي عن حياة األب 
نقوال كلويتزر في برقا من إعداد 
وسيم جعجع وسنتيا أبو زيد، تلته 
شهادات من المخرج وسيم جعجع 
ال��ذي ت��ح��ّدث ع��ن أث��ر األب نقوال 
في حياة أبناء برقا وكيف ينظرون 
إليه وكأنه حّي بينهم فكل حجر 
 حبة ت��راب وك��ل شجرة في 

ّ
وك��ل

برقا تتحّدث عنه، فكيف بالبشر؟ 
ودعا الحضور لزيارة برقا ليلمسوا 
بأنفسهم حضور األب نقوال فيها. 

الشهادة الثانية كانت لمنّسقة 
دائرة الحياة الطاّلبية في اليسوعّية 
غلوريا عبدو التي لم تعرف األب 
كلويتزر بصورة شخصية بل من 
خالل بصماته في قلوب أبناء برقا 

وسلوكهم. 
بعدها تحّدث غابريال شمعون 
الرئيس التنفيذي لشركة “توكيز” 
أنهم في  ا 

ً
لفيلم، كاشف ا منتجة 

صدد إعداد فيلم سينمائّي عن األب 
نقوال ومسيرته. 

وفي الختام ق��ّدم السّيد نبيل 
للبنانية  ا ل��م��درس��ة  ا وهيبي م��ن 
للتدريب االجتماعّي في اليسوعّية، 
بة  ر للمقا علمّية منهجّية  خالصة 
التنموية التي عمل عليها األب نقوال 
في بلدة برقا، وتضمنت 3 محاور. 
فّند وهيبي المحور األول وفيه نوع 
العالقة بين المتدخل أو المبادر إلى 
التنمية المحلّية وأهالي المنطقة. 
لثاني ع��رض فيه مسار  ا المحور 
وأعمال الراهب اليسوعّي نقوال طيلة 
فترة وجوده بالشراكة مع المجتمع 
المحلّي والجهات المانحة. والمحور 
الثالث واألخير تناول النتائج القريبة 
والمتوسطة وأثر هذه المشاريع التي 
تحولت إلى تحّول اجتماعي ثقافّي 
اقتصادّي ط��ال ذهنّيات الناس 

ومعتقداتهم وطريقة عملهم. 
وفي الختام تّم التذكير ببرنامج 
األيام المقبلة من األسبوع اليسوعّي 
الذي استهل بافتتاح معرض صور.

أسبوع اليسوعيين: إضاءة على شخصيات تركت بصماتها في المجتمع

USJ    لقطة جامعة يتوسطها دكاش
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