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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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برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال 
ع��ون ممثاًل بنائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزير الصحة غسان حاصباني وبمناسبة يوم 
الممرض العالمي الذي يصادف 12 أيار، 
افتتحت نقابة الممرضات والممرضين في 
لبنان مؤتمرها الدولي الثاني بالتعاون مع 
مجلس التمريض الدولي للمرة األولى في 
لبنان تحت عنوان “التمريض في ريادة الرؤيا 
للصحة العالمية”، وقّدمت الحفل االعالمية 
واألستاذة الجامعية نعمت عازوري أوّسي.  
ل دول��ة رئيس مجلس 

ّ
وحضر الحفل ممث

ل قائد 
ّ
ال��وزراء النائب باسم الشاب، وممث

ل 
ّ
الجيش العميد الطبيب ملحم حّداد، ممث

مدير عام قوى األمن الداخلي العميد ابراهيم 
ل منظمة الصحة العالمية غابريال 

ّ
حّنا، ممث

رايندر ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة 
سليمان هارون وفاعليات.

أشارت النقيبة نهاد يزبك ضومط ضومط 
الى أهمية هذا المؤتمر على الصعيد الدولي 
لبنان على  لوطني وعلى صعيد مكانة  وا
الخريطة الصحية العالمية. وشّددت على 
أهمية دور الممرضات والممرضين في تطبيق 
ة اإلستراتيجية لوزارة الصحة وخاّصة 

ّ
الخط

قة بالتغطية الصحية الشاملة. 
ّ
المتعل

وشّدد حاصباني على موقف الوزارة الداعم 
لكل جهد تبذله النقابة لتحسين ظروف 
العمل وتأمين الحقوق المادية والمعنوية 
للعاملين في المهنة.  وأكد “ متابعة العمل مع 
النقابة ووزارة التربية والتعليم العالي لردم 
الهوة القائمة بين التعليم الجامعي  والتعليم 
المهني في مجاالت التمريض وأوض��ح أن 
التقدم الحاصل أعطى الحق لحاملي شهادة 
)TS(   االمتياز الفني بدخول الجامعة للمتابعة 

الجامعية والتخصص”.

التمريض في ريادة الرؤية للصحة العالمية

البلد لقطة جامعة من المؤتمر يتوسطها حاصباني 


	Untitled

