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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  سة  لهند ا كلّية  حتفلت  ا
جامعة القّديس يوسف بتخريج 
الدفعة الثالثة من حملة الماستر 
في النفط والغاز خال احتفال أقيم 
في اوديتوريوم فرانسوا باسيل في 
حرم االبتكار والرياضة في بيروت، 
بحضور رئيس الجامعة البروفسور 
���اش اليسوعي ون��واب 

ّ
سليم دك

الرئيس وعميد الكلّية البروفسور 
فادي جعارة والمديرة العامة للبترول 
في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي 
ومدير قسم الدكتوراه الدكتور وسيم 
روفايل وحشد من األساتذة ومسؤولي 

الجامعة وأهالي الخّريجين.
ألقى ف��ادي جعارة كلمة أشار 
فيها إلى أن كلّية الهندسة “كانت 
سباقة في وضع ماستر النفط والغاز 
ضمن برامجها الريادّية بالتعاون 
مع المعهد الفرنسي للبترول، الذي 
أضاف هذه السنة توقيع مديرته 
على شهادة الماستر. ويأتي هذا 
التوقيع كدليل حّسي إضافي على 
التعاون التاريخّي بين المؤّسستين 
لمستوى  ا كيد  لتأ و يقتين،  لعر ا
ولهذه  مج  نا لبر ا ل��ه��ذا  لمي  لعا ا
الشهادة. أهنئ الطّاب على أمل 
أن ترقى الدولة اللبنانّية لمستوى 

طموحاتهم”.
من جهتها توّجهت أورور فغالي 
 :

ً
في كلمتها إلى الخّريجين قائلة

“لقد طرحتم مع ط��ّاب ال��دورات 
السابقة س��ؤااًل ح��ول مستقبلكم 
المهنّي في لبنان وإمكانية إيجاد 
عمل في بلدنا. بكامل الثقة أعلن 
اليوم أن بادرة أمل تلوح في األفق 
نتيجة للتقّدم الذي أحرزته الحكومة 

ق بتوقيع 
ّ
على جبهتين. األولى تتعل

مرسومي تقاسم البلوكات النفطّية 
وقيام اتحاد لشركات ربحت عقود 
التنقيب عن النفط في البحر. قريًبا 
وما إن يبدأ عمل هذه الشركات، 
ستحتاج إلى التوظيف وستكونون 
على رأس الئحة المرشحين، خصوًصا 
أن الشركات حسب القانون مجبرة 
80% من مجموع  على أن يكون 
موظفيها من اللبنانيين. أما الجبهة 
الثانية فتتعلق بالتنقيب عن النفط 
في البر. وقد أنجزت الحكومة خطوات 

عديدة في هذا اإلطار”. 
لقّديس  ا رئ��ي��س جامعة  م��ا  أ
ي��وس��ف ف��ي ب��ي��روت البروفسور 
��اش فتوّجه بكامه إلى 

ّ
سليم دك

المتخرجين والحضور قائًا: “إنه 
لمن دواع���ي س���روري أن نلتقي 
لاحتفال خال تخّرجكم بأمرين: أواًل 
بعد الدراسات الصارمة في الجامعة 
لشهادة الماستر في النفط والغاز، 
حيث تعلمتم االستكشاف والحفر 

واإلنتاج والصقل والتسييل، ثم في 
النهاية البيع وتحقيق الربح، أقول 
لكم، مع مسؤوليكم األكاديميين 
وأساتذتكم في الكلّية وأساتذة 
المعهد الفرنسّي للبترول، أنكم 
جميًعا استحقيتم وبجدارة استام 

شهاداتكم”.
وأض��اف: “من الجيد االحتفال 
االستكشاف  قيات  تفا ا بتوقيع 
واإلنتاج مع أصدقائنا من شركة 
توتال الذين معهم، نأمل أن نفتخر 
ق أول قطرة من 

ّ
ونفرح عند تدف

النفط ستخرج من البحر وعلى وجه 
الخصوص من البلوكين رقم 4 و9”.
ة  ير لمد مسجلة  كلمة  ب��ع��د  و
المعهد الفرنسي للبترول كريستين 
التعاون  ترافير أثنت فيها على 
مع كلّية الهندسة في اليسوعّية، 
وعرض لنتائج األعمال البحثّية التي 
عت الشهادات 

ّ
قام بها الطّاب، وز

واخ��ت��ت��م ال��ح��ف��ل ب��ش��رب نخب 
المناسبة.

USJ لقطة جامعة للخريجين يتوسطها دكاش 

تخريج دفعة من حملة الماستر في النفط والغاز في “القّديس يوسف”
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