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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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حسم األسبوع األخير من المرحلة األول��ى ل��دوري 
كرة القدم للصاالت هوية أندية النخبة الستة التي 

ستتنافس على بلوغ المربع الذهبي.
فوز الجيش على مضيفه نادي 1875 بنتيجة 1-5 
قضى في شكل نهائي على آمال النادي التابع لجامعة 
القديس يوسف في التأهل بحيث توقف رصيده عند 
12 نقطة في المركز السابع ليتنافس بالتالي على تفادي 

الهبوط الى الدرجة الثانية.
وتنطلق السبت المقبل المرحلة الثانية بحيث يتبارى 
بنك بيروت )حامل اللقب( والجيش واللويزة والشويفات 
والحرية صيدا والشباب األشرفية بنظام الدوري من مرحلة 

واحدة لتحديد المتأهلين الى “الفاينل فور”.
أما األندية المتبقية وهي 1875 وطرابلس الفيحاء 
والعمل بكفيا وبلدية الغبيري واألمن العام فتلعب دورة 
مشابهة يهبط فيها صاحب المركز األخير الى الدرجة 

الثانية ويلتحق بنادي الجنوب المنسحب من البطولة.
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على الهواء مباشرة.
وكان األمن العام تعادل مع العمل بكفيا 5-5، وخسر 

الحرية صيدا امام بنك بيروت 2-8 في االسبوع االخير.
من جهة ثانية، اختتم االتحاد اللبناني لكرة القدم 
دورة التدريب اآلسيوية لكرة الصاالت المستوى االول 

.
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التي استمرت لمدة 6 اّيام بمشاركة 19 مدربا

تخلل ال��دورة، التي افتتحها األمين العام لالتحاد 
اللبناني جهاد الشحف، محاضرات نظرية أقيمت في 
فندق الرمادا اما التطبيق العملي فكان على ملعب السد. 
اشرف على ال��دورة المحاضر اآلسيوي دوري زخور 
بمعاونة المحاضرة رجاء الشطح، كما قّدم كل من: الدكتور 
نديم ناصيف محاضرة تتعلق باللياقة البدنية، والحكم 
الدولي السابق فادي كالجيان محاضرة حول قانون كرة 
الصاالت، وأخرى عن حراسة المرمى في كرة الصاالت 

الكابتن ربيع الكاخي. 
وش��ارك في االمتحانات العملية ط��الب الجامعة 

األنطونية لكلية التربية الرياضية.

ختام الدور االول من بطولة “الفوتسال”

 المدربين المشاركين  عدنان الحاج علي
ً
الشحف متوسطا
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