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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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شركة الترابة الوطنية تدش

يخفض انبعاثات الغبار

دشنت “شركة الترابة الوطنية - إسمنت السبع” جهاز فلتر حديث يخفض 
انبعاثات الغبار من 27.5 ملغ في المتر المكعب العادي إلى 15 ملغ في المتر المكعب 
العادي، أي إلى نصف الحد االقصى الذي سيعتمد في أوروبا السنة المقبلة، علما أن 
المعدالت القصوى المسموح بها في لبنان حاليا تبلغ 150 ملغ في المتر المكعب 
العادي، والمعدالت األوروبية تبلغ اليوم 50 ملغ في المتر المكعب العادي وستخفض 
إلى 30 في 2018. وشددت الشركة على أن “تركيب الفلتر الجديد يندرج ضمن 
خطط التطوير الدائم”، مؤكدة أن “اإلنبعاثات كانت أيضا أدنى بكثير من المعدالت 
المسموح بها خالل فترة العمل بالفلتر السابق الذي تم تركيبه في العام 1998”، 
موضحة أنها “تعمل مع وزارة البيئة على تسريع إعادة تأهيل المناطق المستثمرة 
وزرعها، استمرارا لما بدأته في العام 1999”، مطمئنة إلى أن “معامل الترابة ال تتسبب 
بالسرطان، ولو كانت كذلك لكانت أقفلت في كل دول العالم”. وحضر حفل التدشين 
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ممثل وزير االشغال العامة يوسف فنيانوس 
المحامي الفيس سمراني، ونواب. بدأ االحتفال الذي حضره رسميون وفاعليات، 
باستبدال الفلتر ESP الحالي بآخر من نوع الكيس )Intensive Bag filter( األلماني 
المنشأ، والمصنع وفقا ألحدث التقنيات األلمانية، بتمويل من مشروع مكافحة التلوث 

البيئي في لبنان )LEPAP( في وزارة البيئة”.
وبعد جولة على بعض أقسام المصنع وشرح عن مراحل تركيب الفلتر الجديد 
وتقنية عمله مقارنة بالقديم، تحدث الخبير األلماني د. فولكر هونيغ من معهد 

البحوث االلماني لالسمنت )DZ(، ففند بعض اإلنتقادات التي توجه إلى مصانع 
الترابة، مستندا إلى مقارنة مع دراسات تتعلق بهذه الصناعة في أوروبا، فأكد أن “ال 

دليل في ألمانيا على أن إنتاج اإلسمنت يسبب السرطان”.
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