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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.

4612العدد    2018- 04-14 السبت 

نظم كرسي التربية على المواطنة 
 - مة  لمستدا ا لتنمية  ا و لبيئية  ا
مؤسسة ديان Diane، في جامعة 
لتعاون مع  وبا لقديس يوسف  ا
 ، قة لطا ا لحفظ  ني  للبنا ا كز  لمر ا
ندوة بعنوان “طاقة الرياح: فرصة 
للبنان”، في حضور مسؤولين من 
لمعنيين  ا م��ن  لجامعة وح��ش��د  ا

والمهتمين.
 ألقت المسؤولة العلمية واإلدارية 
في كرسي التربية على المواطنة 
البيئية والتنمية المستدامة ريتا 
الحاج كلمة باسم مدير الكرسي 
فادي الحاج قالت فيها: “تنظيمنا 
للندوة يدل على االهتمام الذي 
لطاقة  ا لكرسي لموضوع  ا توليه 
ال��م��ت��ج��ددة وأه��م��ي��ت��ه بالنسبة 
الق��ت��ص��اد وبيئة بلدنا وه��م��ا ال 

رد  ل��م��وا ا و  أ الشمس  تنقصهما 
المائية أو الهواء”.

اضافت: “بالنسبة إلى الخطة 
الوطنية للطاقة المتجددة وهي 
تسعى لزيادة حصة هذه الطاقة 
ن��ت��اج الكهرباء إلى  إ م��ن مجمل 
 %35  ،2020 12% بحلول سنة 
منها ستنتج من الطاقة الشمسية، 
و27% من الطاقة المائية، و%21 
من الطاقة العضوية، و17% من 
طاقة الرياح، سيساهم إنتاج هذه 
الطاقة في تخفيف نسب التلوث، 
وه��و إن��ت��اج م��س��ت��دام سيساعد 
على االستقاللية الطاقوية للبنان، 
بمواجهة الزيادة العالمية ألسعار 
م���ات  ألز وا لنفطية  ا لمشتقات  ا

السياسية”.
من جهتها اعتبرت المستشارة 

في المركز اللبناني لحفظ الطاقة 
أي��ري��ن بوكلر أن��ه “بعد األزم��ات 
البترولية والصراعات السياسية 
وال��ح��وادث النووية والتحديات 
س  حتبا ال با لمتعلقة  ا ى  ل��ك��ب��ر ا
ال���ح���راري، قللت ب��ل��دان كثيرة 
وعلى رأسها االتحاد األوروب��ي من 
استثماراتها في الوقود األحفوري 
وزادت االستثمارات في الطاقة 
ئية  لما ا و لشمسية  ا  ، لمتجددة ا
والهوائية وغيرها. وتكتسب هذه 
االستثمارات أهمية من حيث أنها 
فرصة لنمو االقتصاد، إذ أنها تسمح 
بالتوظيف المنتج في نقلة طاقوية 
غير ملوثة. كما أنها تشجع األبحاث 
واالبتكارات التكنولوجية التي تخلق 
آالف الوظائف وتسمح بالتقليل من 

استيراد الطاقة”.
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