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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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مشروع الدورات المفتوحة عبر االنترنت

من الدورات المفتوحة في LAU  الوكالة الوطنية

 )LAU( في الجامعة اللبنانية االميركية )CLS( أطلق مركز الدراسات اللبنانية
ورشة عمل تدريبية هدفت الى إطلع عدد من االكاديميين واالساتذة من 
لبنان والمملكة المتحدة على مشروع الدورات الضخمة المفتوحة عبر االنترنت 

)MOOCs( في لبنان.
ففي خضم تزايد عدد اللجئين في لبنان وتوسع المجتمعات الفقيرة التي 
تفتقد الى برامج تعليمية كافية تؤمن التعليم لما يقارب ال�500,000 الجئ 
بعمر الدراسة وال� 200,000 تلميذ لبناني في المدارس الرسمية، ازدادت الحاجة 

الى توفر اساتذة مخولين للمساعدة وسد النقص الحاصل.
وشرحت مديرة المركز مهى شعيب “ان هذا المشروع يهدف الى تطوير 
القدرات البحثية والتعليمية لدى المعلمين بخاصة في المناطق االكثر حرمانا 

لتوظيف مهاراتهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية”.

صفوف تدريبية
وقالت: “هذا التدريب يحصل عبر استخدام االساتذة للنترنت والولوج الى 
صفوف تدريبية يتلقونها بمفردهم. ورغم ان هذه الفكرة ليست جديدة في 
العالم اال انها تغيب في العالم العربي وتقل الصفوف المتوفرة على االنترنت 
باللغة العربية”، الفتة الى ان “هذه الطريقة لتطوير مهارات المعلمين اقل 

كلفة، متاحة للجميع اينما وجدوا واكثر فعالية”.
ثم تحدثت رئيسة قسم التعليم في LAU منى نبهاني وقالت: “كانت 
تجرى نقاشات في القسم حول تطوير مشروع الدورات الضخمة المفتوحة عبر 
االنترنت )MOOCs( للوصول الى عدد أكبر من المعلمين ومساعدتهم. وهذه 

الورشة مفيدة جدا بحيث ساعدتنا في معرفة كيفية تطبيقه”.
اشارة الى ان هذه الورشة تأتي كجزء من التعاون بين كلية لندن الجامعية 
)UCL( ومركز الدراسات اللبنانية )CLS( وهي واحدة من سلسلة نشاطات يقوم 
بها مركز RELIEF الممول من قبل مركز البحوث االجتماعية في المملكة المتحدة.
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