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ة
ّ

على المحاور كاف

18

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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م��ن الملعب ال��روم��ان��ي ف��ي مدينة 
ص��ور، اطلقت رئيسة لجنة مهرجانات 
صور الدولية رندى عاصي بري فعاليات 
مهرجانات صور للعام2017 التي يرعاها 
وزي��ر السياحة اوادي��س كيدانيان في 
مؤتمر صحافي ش��ارك فيه كيدانيان، 
مدير عام االث��ار سركيس خ��وري ممثال 
وزير الثقافة غطاس خوري، رئيس اتحاد 

بلديات صور حسن دبوق وفاعليات.

واعلنت بري عن برنامج المهرجانات 
على النحو اآلت���ي: االف��ت��ت��اح الرسمي 
للفعاليات في العشرين من تموز 2017 
للبناني العالمي جمال ابو  ا مع الفنان 
الحسن الذي يقدم اول انتاج من الوانه 
السمفونية لمدينة صور بعنوان »صور 
بين الذاكرة والحلم«، الليلتان الثالثة 
 29 28 و  وال��راب��ع��ة ستكونان بتاريخ 
للتراث والفن  تموز وهما مخصصتان 

العالمي من خالل ما ستقدمه الفنانة 
االسبانية السينوغرافية المبدعة كارمن 
موتا، الليلة الخامسة في الرابع من آب 
لراقي المطرب وائل  ا للبناني  ا للفنان 
جسار، الليلة السادسة في الخامس من 
آب يحييها الفنان العالمي الشاب خالد، 
الليلة السابعة في السادس من آب وهي 
مخصصة للشعر العربي ويحييها عدد من 

الشعراء العرب.

ً

ً

ً
ً

الخازن رحب بزيارة 
الراعي الى صور

سيطرت جامعة القديس يوسف 
ل��دوري   موسم على ألقاب ا

ّ
ككل

7 بطوالت من  الجامعي بحصدها 
أصل 16ممكنة.

وفازت جامعة القديس يوسف 
بألقاب: السباحة للسيدات والرجال 
وكرة اليد للرجال والتنس المختلط 
والسكواش للرجال والبادمنتون 

للرجال والسيدات.
ت فرق كرة القدم للصاالت 

ّ
وحل

للرجال والسيدات والكرة الطائرة 
للسيدات في المركز الثاني.

��ت ف��رق ك��رة الطاولة 
ّ
كما ح��ل

للسيدات، وكرة السلة للرجال وكرة 
السلة للسيدات في المركز الثالث.

ق فرق الكرة الطائرة 
ّ
فيما لم توف

للرجال وك��رة الطاولة للرجال في 
بلوغ المرّبع الذهبي، ولم تشارك 
جامعة القديس يوسف في دوري 
الجامعات لكرة القدم للرجال هذا 

الموسم.
وتأتي سيطرة جامعة القديس 
يوسف على معظم األلعاب الفردية 
على حساب األلعاب الجماعية بحكم 
تطبيق سياستها القصيرة األمد 
في االستثمار في األلعاب الفردية 
على الصعيد الجامعي للمحافظة 
على تصّدرها السنوّي والتاريخّي 
للجامعات الفائزة بأكبر عدد من 
ألقاب الدوري: 6 لجامعة القديس 
ل��روح  ا 4 لجامعة  يوسف مقابل 
 

ّ
القدس الكسليك ولقب واحد لكل

للبنانية األميركية  ا لجامعة  ا من 
جبيل والجامعة اللبنانية األميركية 
بيروت والجامعة األميركية بيروت 
جامعة س��ي��دة ال��ل��وي��زة وجامعة 
بيروت العربية هذا الموسم. كما 
وّسعت جامعة القديس يوسف 
الفارق بينها وبين جامعة الروح 
ال��ق��دس الكسليك ف��ي ص���دارة 
الفائزين باأللقاب منذ انطالق دوري 
الجامعات موسم 2006-2007 حّتى 
اليوم )10 مواسم( فجمعت جامعة 
القديس يوسف 38 لقبا مقابل 21 
لقبا لجامعة الروح القدس الكسليك 
و15 لقبا للجامعة األميركية بيروت 

في المركز الثالث.
يذكر أن جامعة القديس يوسف 
هي الجامعة الوحيدة التي تمكنت 
من الفوز بجميع ألقاب ألعاب الدوري 

الجامعي.

ة 
ّ
أّم���ا الشطر ال��ث��ان��ي م��ن خط

جامعة القديس يوسف القصيرة 
األم���د ه��ذه )5 م��واس��م( فتقوم 
على المحافظة على مستوى الئق 
والوصول الى المربع الذهبي في 
األلعاب الجماعية والمنافسة على 
 
ً
معيا جا ع  لمستطا ا ق��در  للقب  ا
 الجهد واالستثمار 

ّ
مقابل صّب كل

في األلعاب الجماعية لصالح نادي 
1875ال��ري��اض��ي وه��و اب��ن جامعة 
القديس يوسف من مواليد سنة 
2015 وهو يجمع ط��اّلب الجامعة 

.
ً
وخّريجيها معا

ونجحت جامعة القديس يوسف 
في الشطر الثاني من خطتها هذه 
 اذ استطاعت حتى اليوم في 

ً
ايضا

موسمين فقط أن تصعد بالنادي 
من الدرجة الخامسة الى الثالثة في 
كرة السلة للرجال، ومن الثالثة الى 

الثانية في كرة السلة للسيدات، 
ومن الرابعة الى الثالثة في الكرة 
الطائرة للرجال، فيما حافظ فريق 
ك��رة القدم للصاالت للرجال على 
موقعه بين أفضل خمس فرق في 
دوري الدرجة األول��ى وك��ان فريق 
 من 

ً
 جدا

ً
سيدات الفوتسال قريبا

اح��راز دوري الدرجة األول��ى لكنه 
 فريق 

ّ
اكتفي بالمركز الثاني، كما حل

سيدات الكرة الطائرة في المركز 
الرابع في دوري الدرجة األولى.

وتعمل جامعة القديس يوسف 
بقّوة على الصعيد الدولي بهدف 
اكتساب الخبرة ونشر أجمل صورة 
عن لبنان في الخارج وه��ي بطلة 
دولية برشلونة ودولية فرنسا عام 
فة 

ّ
2017 وسيكون لها جوالت مكث

حول العالم بين أيار وتموز من العام 
الجاري.

صدى البلد

فرق “القديس يوسف” مع الكؤوس  وكاالت

7 ألقاب من 16 لـ “القديس يوسف” في دوري الجامعات
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