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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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على  بية  لتر ا ك��رس��ي  طلقت  أ
لتنمية  ا و لبيئّية  ا ط��ن��ة  ا ل��م��و ا
 Diane المستدامة لمؤسسة ديان
ف��ي جامعة ال��ق��ّدي��س يوسف، 
 USJ المرحلة األول��ى من مشروع
فرز  رة  ب����إدا لمتعلقة  ا  ،verte
النفايات في الجامعة، برعاية وزير 
 بجوزف 

ً
البيئة طارق الخطيب ممثال

األسمر ورئيس الجامعة البروفسور 
��اش اليسوعّي وديانا 

ّ
سليم دك

سة ورئيسة مؤسسة  فاضل مؤسِّ
ديان وفادي الحاج مدير الكرسي 
وغلوريا عبدو مسؤولة دائرة الحياة 
الطالبية في الجامعة وحشد من 
مسؤولي الجامعة وممثلي منظمات 

غير حكومّية وطاّلب ومهتمين.

ال للحرق
تحّدثت فاضل عن عزم الحكومة 
 مشكلة 

ّ
على “إنشاء محارق لحل

النفايات” واعتبرت أن استعمال 
هذا الحل يجعل من ثقافة فرز 
النفايات “أكثر أهمّية وض��رورة 
ُملّحة، إذ يجب عدم حرق أي علبة 
كرتون أو زجاجة أو علبة معدنّية 
أو بالستيكّية أو بطارّية أو أدوات 
الكترونّية. كذلك يجب تفادي 
وصول أي من هذه المواد إلى آالت 

الموت تلك”.
���اش إلى 

ّ
م��ن جهته أش���ار دك

“ث��الث��ة م��س��ت��وي��ات تسترعي 
ان��ت��ب��اه��ن��ا ف��ي ه���ذا ال��م��ش��روع: 
المستوى األول يتعلق بضرورة 
أن تجد الهيئات المحلّية أفضل 

السبل لمعالجة النفايات، وذلك 
تحت سقف الخير العام. لذلك ال 
نستطيع التخلص من النفايات 
عبر حرقها ألن ذلك يضّر بصّحة 
المستوى  م��ا  أ بأكمله”.  مجتمع 
��اش فيتعلق 

ّ
الثاني بحسب دك

بنشر “الثقافة البيئّية في مختلف 
مؤّسسات الجامعة والعمل على 
إنشاء بنية تحتّية تحترم البيئة في 
األح��رام. ويبقى المستوى الثالث 
الناتج من قدرة الجامعة على أن 

تكون القدوة في مجتمعها”.
الحاج شرًحا  من جهته ق��ّدم 
لمشروع  ا م��ن  األول���ى  للمرحلة 
المتعلقة بفرز النفايات، وأشار 
إلى توزيع مستوعبات للفرز على 
مختلف األح���رام، ل��دراس��ة حجم 
ونوع ما ُيجمع فيها من مخلفات. 
كما سيصار خالل العام األكاديمّي 
2017-2018 إلى إط��الق حمالت 
لى  إ ل��ف��رز موّجهة  ا توعّية على 

الطاّلب والموظفين. وتحّدث الحاج 
عن المراحل المستقبلّية للمشروع 
وهي إدارة مصروف الطاقة وإدارة 
المياه والمساحات الخضراء والتنّوع 

البيولوجّي والثقافّي.

حمالت توعية
من جهتها أشارت غلوريا عبدو 
إلى أن دائرة الحياة الطالبية في 
الجامعة ستتولى حمالت التوعّية 
على الفرز، كما أنها ستشرف على 
نشاطات بيئّية كمسابقة أجمل 
ديكور من نفايات أعيد تدويرها، 
الحّد من تبذير الطعام،  وحملة 
وبيع أو استبدال أغراض لم يعد 
الموظف أو الطالب بحاجة إليها، 

ونشاطات أخرى.
 فيلم قصير عن ثقافة 

َ
كما ُعِرض

فرز النفايات، جال بعده الحضور 
على منّصات الجمعيات واألندّية 

المشاركة بالمشروع.

USJ verte إطالق المرحلة األولى من مشروع

USJ   جانٌب من الحضور األمامي
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