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7

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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خّرج معهد العالج الفيزيائّي في 
جامعة القّديس يوسف الدفعة 
الثالثة من الحائزين على شهادة 
ال��دك��ت��وراه ف��ي م��م��ارس��ة العالج 
لرابعة من  ا الفيزيائّي، والدفعة 
لجامعّي  ا لدبلوم  ا الحائزين على 
في العالج بالوخز باإلبر الصينّية، 
خالل احتفال أقيم في حرم العلوم 
الطبّية بحضور رئيس الجامعة سليم 
اش اليسوعّي ومديرة المعهد 

ّ
دك

��وف ورئ��ي��س نقابة 
ّ
ن��س��ري��ن ل��ط

المعالجين الفيزيائيين أنطوان عبود 
وأساتذة ومسؤولين من الجامعة 

وأهالي المتخّرجين. 
 

ّ
لقاها في مستهل أ كلمة  في 

وف لم 
ّ
اش أن لط

ّ
االحتفال، اعتبر دك

تنجح فقط في إطالق هذا الدبلوم، 
ا في جعله 

ً
أيض و”لكّنها نجحت 

جوهرة رائعة من جواهر الكلّية 
اش:”الهدف 

ّ
والجامعة”، وتابع دك

الرئيسّي من دراستكم ومن الدبلوم 
الُمكَتَسب هو السماح لكم بالحصول 

المطاف، وعلى مثال  في نهاية 
النموذج األميركّي، على إمكانّية 
 من خالل 

ً
رعاية المرضى مباشرة

تدريبكم على اإلدارة المناسبة التي 
المهنة. الهدف  بات 

ّ
تفي بمتطل

اآلخر يكمن في منح المتخّصصين 
الفيزيائّي المهارات  في العالج 
األساسّية التي تسمح لهم بإدارة 
مركز إع���ادة تأهيل م��ع االل��ت��زام 
بمعايير الجودة المطلوبة في لبنان. 
الهدف الثالث يكمن في تزويد 
 شخص بمهارات تخّوله إجراء 

ّ
كل

التشخيص التباينّي والتشخيص 
ًء على  بنا  ، لفيزيائّي ا العالج  في 
ة العلمّية”.

ّ
التوصيات الدولّية واألدل

ّن نقطة  أ ا  وختم:”أعتقد أخيًر
القّوة في شهادة الدكتوراه هذه 
تكمن في أّنها تستند إلى المعارف 
ل��ك��ّن هذه  لمتقّدمة  ا ل��ن��ظ��رّي��ة  ا
المعارف هي في موضع مواجهة 
م��ع خبرتكم  ين  ر مستمّر وح���وا
الميدانّية كخبراء ومحترفين على 

أرض الواقع حيث تصبح الرعاية 
مة للمريض ضرورّية  الملموسة المقدَّ
ُدًما في تكوين 

ُ
من أجل المضّي ق

نّية  واإلنسا لعلمّية  ا شخصّيتكم 
والطبّية”.

وف في 
ّ
من جهتها اعتبرت لط

كلمتها أن االحتفال الذي يقام هو 
دليل إيجابّي على عافية المهنة 
وأش���ارت إل��ى أن��ه “ن��ظ��ًرا لألعداد 
لفيزيائيين  ا لجين  للمعا ة  لكبير ا
ل��ذي��ن  ا و لمهنتهم  رسين  لمما ا
يتقدمون سنوًيا لمتابع دراستهم 
والحصول على دبلومات جديدة، 
يمكننا االطمئنان إلى المستقبل 

الواعد للمهنة”.
أما نقيب المعالجين الفيزيائيين 
 المتخّرجين 

ّ
أنطوان عّبود فقد حث

لعلمي وإتقان  ا على “التحصيل 
الوسائل التكنولوجّية ومتابعة كل 
ما هو جديد، وال تنسوا إلغاء كل 
بالتعاطف من  له عالقة  ما ليس 

ضميركم”.

خالل حفل التخريج في الجامعة اليسوعية

اليسوعية تخّرج متخّصصين في العاج الفيزيائي




