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على المحاور كاف

15

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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ّ

الجامعة األنطونّي

ّ

البعثة اللبنانية                                                                                       وكاالت

صدى البلد

“بادمنتون” جامعة القديس يوسف إلى التفيا

 المسابقات 
ّ

بعد احرازهم كل
لريشة  ا لعبة  ف��ي  معية  لجا ا
ال��ط��ائ��رة “ال��ب��ادم��ن��ت��ون” في 
لبنان ه��ذا الموسم، يشارك 
رجال وسيدات جامعة القديس 
 33 ي��وس��ف ف��ي النسخة ال����
أللعاب السيل للجامعات وهي 
أه��ّم وأكبر تظاهرة رياضية 
ل��م بعد  ل��ع��ا ا ف��ي  للجامعات 

“األونيفرسياد”.
وتستضيف العاصمة الالتفية 
ريغا األلعاب بمشاركة 1500 
رياضي من 64 جامعة واتحاًدا 
15 دولة  رياضًيا جامعًيا من 
ر 

ّ
على رأسها الصين التي تحض

العبيها الونيفرسياد تايبيه.
لبنان بقيادة  ب��ط��ال  أ ويلعب 

ال��م��درب ط��ون��ي ش��وي��ري في 
جميع مسابقات لعبة الريشة 
الطائرة من الفردي الى الزوجي 
والمختلط ورغم أّن حظوظهم 
بالفوز وال��وص��ول ال��ى منصة 
بسبب  صعبة  و  تبد يج  لتتو ا
مشاركة أبطال ليتوانيا فنلندا 
 ،

ً
لميا عا لمصنفين  ا لصين  ا و

للبناني استعّد  ا لكن الفريق 
فت 

ّ
بجّدية لالستحقاق حيث كث

التمارين لتصل الى 4 حصص 
.
ً
اسبوعيا

مدير البعثة مارون الخوري قال: 
“المشاركة في مسابقات دولية 
من مستوى عال هو ما ينقصنا، 
على  لصعود  با نحلم  و نعمل 
منصة التتويج في التفيا واذا لم 
ننجح سنكتفي بتحقيق هدفنا 
األساسي وهو االحتكاك بالعبين 

عالميين واالستفادة منهم”.
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