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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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نية  للبنا ا م��ع��ة  ل��ج��ا ا نظمت 
- االل��م��ان��ي��ة LGU ب��االش��ت��راك 
لبنان نحو  م��ع جمعية “ش��ب��اب 
الوطنية”، بطولة الجامعات في 
رماية المسدس )9 ملم( على كأس 
لراحل  ا لقاضي  ا لرئيس االول  ا
نصري جميل لحود، للسنة الرابعة 
على ال��ت��وال��ي ب��إش��راف االتحاد 
الرياضي اللبناني للجامعات في 
نادي الرماية التابع للجيش اللبناني 

في الدكوانة - مار روكز.
شارك في المسابقة 21 راميا 
ورام��ي��ة م��ن مختلف الجامعات 
لمناطق،  ا نية من مختلف  للبنا ا
وكان الفتا مشاركة 9 راميات في 

فئة السيدات.
حضر رئيس مكتب الجامعات 
لبيطار  ا ل��رك��ن روب����ار  ا العميد 
للبنانية  ا ونائب رئيس جامعة 
LGU للشؤون المالية  االلمانية 

واالدارية ماريان عضيمي واالمين 
العام لالتحاد اللبناني الرياضي 
للجامعات ج��ورج ناضر ورئيس 
جمعية شباب لبنان نحو الوطنية 
داني حريكي اضافة الى مسؤولين 
ة  م��ن ه��وا عسكريين وجمهور 
اللعبة، وع���دد م��ن اف���راد فريق 
ل��ذي��ن قدموا  ا للرماية  لجيش  ا
اإلرش���ادات للمشاركين وطبقوا 
بقة  لمسا ا في  لسالمة  ا يير  معا
تحت إشراف مدرب منتخب لبنان 
وم��درب فريق الجيش اللبناني 

لويس رعيدي.
وجاءت النتائج الفنية كاآلتي:

* فئة السيدات: 
1- ت��راي��س��ي ال��ح��ل��و )جامعة 

)USJ القديس يوسف
معة  لجا ا ( ه��ر  نيكول ض��ا  -2

 )LGU اللبنانية االلمانية
3- يمن زيتونة )جامعة المدينة (

نية  للبنا ا ( سكيكي  ش��ا  ر  -4
)LIU الدولية

5- س����ارة ال����در )ال��ج��ام��ع��ة 
االسالمية( .

* فئة الرجال
1- حميد بو يونس )الجامعة 

 )LGU اللبنانية األلمانية
)USJ( 2- يورغو معلوف

3- عمر العلي )جامعة المدينة( 
4- يحيى عبد الغني )جامعة 

الجنان( 
 . )MUC ( 5- نزيه الموسوي

وفي نهاية المسابقة، توجت 
عضيمي والبيطار وناضر وحريكي 
االب��ط��ال وال��ب��ط��الت كما قدمت 
عضيمي درعا تقديرية الى العميد 
ج��ورج الهد قائد المركز العالي 
للرياضة العسكرية عربون محبة 
وشكر وتقدير كما قدمت ادارة 

josons هدايا للفائزين.

كأس نصري جميل لحود للرماية الجامعية
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