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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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بعثة جامعة القديس يوسف                                                                     وكاالت األب الرئيس جميل مع احد فرق المدرسة                                                    وكاالت

ميداليات للـ USJ في أوروكونستانزيا

يوسف  لقديس  ا معة  جا بعت  تا
حصد الميداليات الدولية في إطار 
فة هذا 

ّ
مشاركاتها األوروب��ي��ة المكث

العام.
 رحال سفير لبنان النشيط في 

ّ
وحط

ألمانيا بين 15 و 20 حزيران الجاري 
12م��ن  ل���  ا لنسخة  ا ف��ي  للمشاركة 

أوروكونستانزيا 2017.
طاّلب جامعة القديس يوسف الذين 
زاروا مقّر االتحاد الدولي لكرة القدم في 
زوري��خ السويسرّية قبل الوصول الى 
ألمانيا استطاعوا حصد ثالث ميداليات 
ليكون للقديس يوسف ولبنان حضور 

مشّرف كالعادة في حفل الختام.
فريق الرقص الذي أبهر لجنة الحكم 

على جميع األصعدة حصل على أعلى صدى البلد
النقاط في التقنّية والتجانس وصعوبة 
الحركات كما في اللباس، وفاز بالميدالية 
الذهبية وسط تشجيع الجمهور الذي 
طالب جامعة القديس يوسف باعادة 
العرض لالستمتاع م��ّرة ثانية فلّبت 
حسناوات لبنان النداء فعلت صيحات 
 
ً
المشجعين األجانب من 11 دولة تقديرا

 بالعرض اللبناني.
ً
واعجابا

وف��ي ك��رة ال��ط��اول��ة، ف��ازت كارين 
ى  لد هبية  لذ ا لية  ا لميد با يل  ا جبر
السيدات بجدارة كما فاز جيمي أبوخليل 
بالميدالية البرونزية عند الرجال. ولم 
رة للرجال 

ّ
 فريق كرة القدم المصغ

ّ
يوفق

في بلوغ ال��دور نصف النهائي بعد 
اقصائه من ربع النهائي، كما لم يحالف 
 فريق الكرة الطائرة المختلط لبلوغ 

ّ
الحظ

األدوار النهائية.
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