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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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اختتم بنك لبنان والمهجر لألعمال الدورة األولى من المسابقة 
الوطنية للبورصة االفتراضية.

 في إطار المرحلة النهائية من المسابقة التي تعقد للمرة األولى 
على مستوى الوطن، قام المتسابقون الخمسة المتأهلون إلى 
المرحلة النهائية بتقديم عرض لجهودهم المبذولة طيلة فترة 
المسابقة. وعلى أساس هذا العرض، اختارت لجنة تحكيم من 
أصحاب االختصاص من بنك لبنان والمهجر ثالثة فائزين أثبتوا 
جدارتهم بعد التنافس مع متأهلين من مختلف الجامعات اللبنانية. 
وسلمت مايا القاضي، نائب مدير عام بنك لبنان والمهجر لألعمال 
الفائزين الجوائز التي تتراوح ما بين 4 آالف دوالر لجورج مرهج من 
جامعة القديس يوسف، الفائز بالمرتبة األولى و3 آالف دوالر لغارن 
نرساس من جامعة هايغزيان، الفائز بالمرتبة الثانية وألفي دوالر آليا 
الصفدي من الجامعة األميركية في بيروت الفائزة بالمرتبة الثالثة. 
تندرج مسابقة البورصة االفتراضية في إطار برامج المسؤولية 
االجتماعية للمصرف القائمة على تطوير خبرات طالب الجامعات 
حول التداول في أسواق رأس المال. وتهدف هذه المسابقة إلى 
تسليط الضوء على أهمية البورصة وتنمية حّس التداول في 
األسواق المالية لدى الطالب واكتشاف مواهبهم في هذا المجال.

صدى البلد

لبنان والمهجر يختتم المسابقة 
الوطنية للبورصة االفتراضية

الفائزون يستلمون جوائزهم

XP
Highlight


	Untitled

