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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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للمّرة األولى في لبنان
م 

ّ
نظ

ُ
للمّرة األول��ى في لبنان، ت

Mindwhisk ال��وك��ال��ة ال��رائ��دة 
في تنظيم النشاطات في لبنان، 
بالتعاون مع بلدية زوق مصبح، 
“ريتروفيل” Retrovilleالمهرجان 
الموسيقي، في بيروت لمّدة أربعة 
أي��ام، داخ��ل مدينة مالهي. هذا 
الحدث الترفيهي األول من نوعه 
ال��ذي انطلق يوم أمس ويستمر 
لغاية التاسع من الشهرالجاري 
سيجمع محّبي الموسيقى في دريم 
بارك، زوق مصبح، حيث سيتشارك 
الجميع أوقاتا سعيدة مع عائالتهم 

وأصدقائهم.
فرصة  ركين  للمشا ستتسّنى 
اختبار ألعاب محّمسة على وقع 
أنغام DJs محليين وعالميين وفرق 
بعة  ر أ ة  لمّد وفة  معر موسيقية 
أيام. وسيّتخذ يوم الجمعة 7 تموز 
أسلوب مهرجان الشارع مع أسواق 
للمأكوالت للعائالت. أما السبت 8 
تموز فهو يوم لألشخاص البالغين 
فقط حيث ستقّدم مجموعة كبيرة 
DJs موسيقى رائجة ومن  من ال���
بينهم Sander Van Doorn و
ل األح��د 9 

ّ
Firebeatz. وسيشك

تموز سهرة متواصلة مع أنغام 
الفرق الموسيقية األشهر واألهم 
في المنطقة وعلى رأسها مارك 
 Arnabeat، The JLP ح��ات��م، 
 show، Happy Faces، Marylin&

...the band

ريتروفيل هو الفكرة األحدث 
في المنطقة وهو مستوحى من 
مة 

ّ
المهرجانات الموسيقية المنظ

داخل مدن المالهي في كافة أنحاء 
العالم. هو حكاية مدينة رائعة 
ب  سلو أ يلبسن  ت  لفتيا ا حيث 
ل��رول��رز.  ا لن على 

ّ
لريترو ويتنق ا

ريتروفيل هي مدينة مليئة باأللوان 
ل��ف��رح حيث يلعب ساكنوها،  وا
يسهرون وي��أك��ل��ون الكثير من 
السكاكر. وفي الليلة نفسها في 8 
تموز، تحيي ديزني الند في باريس 
 مهرجانها الموسيقي األول.

ً
أيضا

وقد أش��ارت المديرة العامة ل�
Mindwhisk السيدة رلى مزهر 
حدثها فكرة 

ُ
إلى أن “الضّجة التي ت

المهرجان استثنائية واللبنانيون 
ع عددا هائال 

ّ
. نتوق

ً
متحّمسون جدا

من المشاركين وزّوار ريتروفيل 
ونحن متشّوقون لمشاركة الجميع 
األوق��ات الريترو الجميلة، حيث 
سيطلق كل واحد منا العنان للطفل 

داخله”.
Mindwhisk هذا  ��ر 

ّ
��ح��ض

ُ
وت

 حافاًل حيث سيعود 
ً
العام برنامجا

مهرجان األلوان Holi Festival هذا 
 للمّرة الثانية إلى بيروت 

ً
العام أيضا

م 
ّ
احتفااًل بالحب والسعادة. وسُينظ

Holi Festival of Colors في 
جولته العالمية في 19 آب قرب 
مجّمع HolidayBeach في زوق 

مكايل.

AUB استضافت الملتقى األول لتجمع تمام في لبنان

أقامت الجامعة األميركية في بيروت )AUB( الملتقى األول لتجمع “تمام” 
)التطوير المستند إلى المدرسة( في لبنان، على مدى ثالثة أيام في حرم 
الجامعة، ضم مؤسسات تربوية، وذلك بهدف القيام بسلسلة من ورش العمل 

والعروض وتقديم فرصة لتعزيز التواصل بينهم.
ويسعى المشروع، الممول بمنحة لمدة خمس سنوات من قبل مؤسسة لور، 
إلى العمل مع مجموعة من المدارس اللبنانية، خصوصا الرسمية منها بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم العالي، إلكساب كوادرها التعليمية مهارات قيادية 

تمكنهم من إطالق عملية التطوير داخل مدارسهم.
وقد بني مشروع “تجمع تمام في لبنان” عام 2015 على أسس مشروع تمام 
اإلقليمي الذي أطلق عام 2007 كنتيجة لمذكرة وقعتها الجامعة األميركية 
في بيروت مع مؤسسة الفكر العربي. ويهدف إلى بناء فهم واستراتيجيات 
اإلصالحات المدرسية الفعالة القائمة على األدلة وفي السياق الثقافي المحلي، 
والتي من شأنها أن تحسن تجربة التعلم لدى الطالب، هذا باإلضافة إلى بناء 
القدرات القيادية للمعلمين واإلداريين في المدارس وإنشاء جسور للتعاون 
والحوار بين المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية الجامعية وصناع السياسات.
وافتتحت نشاطات الملتقى بحفل حضره رئيس الجامعة فضلو خوري 
ورئيس مؤسسة لور فوزي كرياكوس سعد وممثل عن مؤسسة الفكر العربي 
أنطوان حداد ومدير عام وزارة التربية عضو اللجنة االستشارية في المشروع 

فادي يرق ومديرة المشروع ريما كرامي ومهتمين.
قال خوري:”أصبح من الواضح لنا جميعا في العالم العربي أننا وصلنا الى 
الحد الذي سنرى فيه مجددا بناء للمجتمع المدني، الذي ال يمكن أن يبنى من 

دون المدارس الخاصة والعامة”. 
أضاف:”هذه فرصة مهمة لبناء مجتمع مدني ومشروع تربوي للعالم العربي 
بشكل محلي غير مستورد، وهذه أهمية مشروع تمام لدينا اليوم. مشروع 
تمام هو ليس فرضا لنظرة أو رأي سياسي معين على التعليم الخاص والعام 
بالبلدان العربية، بل بالعكس، تمام هو عقد اجتماعي بين األهل والطالب 

والمعلمين والمجتمع لبناء غد أفضل”.
ثم تحدث سعد عن “الرحلة المشبعة بأمل التغيير التي قامت بها مؤسسة 
لور ومستشاريها بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة 
األميركية في بيروت”، مشددا على أن هذه “مشاركة تهدف بكل وضوح وكل 
بساطة إلى إعادة نظام التعليم في المدرسة الرسمية في لبنان الى ماضيه 

المشرق بحيث تقدم هذه المدرسة أفضل التعليم لكل ولد في لبنان وأن 
تؤسس لبناء وطن نموذجي”.

واض���اف:”ان ما قادني ال��ى هنا هو ادراك��ي ب��ان لبنان كدولة، لبنان 
كمؤسسات، بات على حافة االنهيار. يعز علي ان أقول ذلك الن لبنان كوطن 
ليس منهارا، كذلك شعب لبنان الذي نفخر بمهارات أبنائه ونجاحاتهم 

كأفراد، ليس منهارا”.
اما حداد فقال:”في طليعة المبادئ التي تقوم عليها رسالة المؤسسة 
التربوية، ايمانها بأهمية التركيز على تنمية الرأسمال البشري، وعلى دعم 
ثقافة التغيير في المنظومة التربوية، فضال عن دعم التغيير والتطوير في 
الواقع العربي استنادا الى المدرسة، وهي األهداف نفسها لمشروع تمام”.

بدوره، تحدث يرق وقال:”أخذ مشروع تمام مسارا ابعد من البحث، حيث 
ينتج لدينا توصيات فعلية بإمكاننا تنفيذها، واستطاع ان يكشف مكانا من 
الضعف ومكانا من القوة لدى المدارس في القطاع العام، وكذلك في القطاع 
الخاص. واستطاع ان يضع بشكل متساٍو )وهذه هي الديمقراطية(، المدارس 
الخاصة والمدارس الرسمية معا، لنتمكن من ان يكون لدينا مشروع مشترك 
نستطيع أن نبني فيه جيال يكون افراده منفتحين على بعضهم البعض”.

ثم قامت كرامي بعرض الفريق الموجه للمشروع الذي تضمن نظرة عامة 
عن المشروع وشركائه وأسئلته البحثية ورؤيته واستراتيجياته وخطواته 
وغيرها من التفاصيل الجوهرية، وتحدثت عن كل من المدارس الرسمية 
الست المشاركة في المشروع: مدرسة الغبيري الثانية المختلطة الرسمية، 
متوسطة كفررمان الثانية الرسمية، مدرسة التربية الحديثة للبنات - أبو 
سمرا، مدرسة راشيل إده - سبعل، مدرسة جزين االبتدائية الرسمية، مدرسة 

بزال الرسمية المختلطة.
وقالت في تعليق لها عن المشروع:”بغض النظر عن دورنا في النظام 
التعليمي نحن بحاجة إلى العمل معا لحل المشاكل واالكتشاف، بدال من 
تقديم اإلجابات. كمجموعة، نعتقد أننا سوف نحدث فرقا، عقولنا الجماعية 
هي ما لدينا، إن العمل معا بالتضافر هو طريقنا الوحيد الستعادة أنفسنا 

وتكريم تاريخنا وإعادة اعتزازنا”.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات واالحتفاء بالمدارس التي أنجزت المرحلة 
األولى من “تمام”، وانطلقت بعدها أعمال الملتقى لليومين الثاني والثالث، 

من عروض وجلسات تواصل ونشاطات.

الدكتورة ريما كرامي خالل اللقاء
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