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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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دخل فريق زوق مصبح المرحلة 
السادسة واالولى ايابا من بطولة 
لبنان لكرة الصاالت للسيدات عازما 
على استكمال سلسلة انتصاراته 
ليا من  ل��ح��ف��اظ على سجله خا ا و
الخسارة بعدما بات اول فريق يحجز 
4”، حيث  مقعده في “الفاينال 
جّدد الفريق الكسرواني فوزه على 
4 في  -8 غريمه ستارز اكاديمي 
التي اقيمت على ملعب  ة  لمبارا ا

الصداقة. 
في المقابل، دخل ستارز اكاديمي 
لالعبة  با ة مدعما صفوفه  ا ر لمبا ا
البرازيلية نايدي، وكانت وقعت على 
كشوفات الفريق في مرحلة االياب 
وشاركت معه في تمرينتين فقط. 

 )3 ( لي مطر  نتا للزوق  سجلت 

2( وتغريد حمادة  وديما ف��روخ )
ونانسي تشايليان وجوان بومييه 
ولستارز هداء غدار والرا بلهوان ودانا 

صفا والبرازيلية نايدي.
وعزز ال��زوق مركزه في الصدارة 
برصيد 18 نقطة فيما بقي ستارز 

اكاديمي ثالثا بثماني نقاط.
وحقق فريق الجامعة االميركية 
النهضة  ف��وزا صعبا على شبيبة 
الشويفات 3-2 )الشوط االول 1-1( 
في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب 

السد. 
افتتح فريق الجامعة التسجيل 
في الدقيقة 5 عبر آية جمال الدين 
وعادلت للشبيبة ريدا وهاب )17(. 
وف��ي الشوط الثاني تقدم فريق 
 )30 الجامعة عبر كارين ح��داد )
لتقلص نورما نحلة للشبيبة )37( 
وتبادل الفريقان تضييع الفرص 

فيما انفرد الشبيبة بمرمى خصمه 
ع��دة م���رات دون ان يتمكن من 
تسجيل هدف لتتمكن في الثواني 
االخيرة من المباراة العبة الجامعة 
كارين ح��داد من تسجيل هدف 
الفوز من ركنية. وتقدم الجامعة 
االميركية للعلوم الى المركز الرابع 
بخمس نقاط وبقي شبيبة النهضة 

في المركز االخير بنقطتين.
لقديس  ا معة  جا ملعب  وعلى 
تغلب   ، ية لمنصور ا ف��ي  يوسف 
نادي 1875 الرياضي على ضيفه 
بيريتوس 5-صفر بواسطة الرا حمود 
)2( وليا خليل وكريستال معلوف 

وليا دحروج.
ورفع نادي 1875 رصيده الى 13 
نقطة في المركز الثاني فيما تراجع 
بيريتوس الى المركز الخامس بأربع 

نقاط.

1875 يعزز وصافته والجامعة رابعا

وكاالت من مباراة الجامعة االميركية والنهضة الشويفات  

صدى البلد
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