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تشكيل لجنة وزارية لتحديد نطاق العاصمة الجديدة وعرضها خالل المرحلة المقبلة على القيادة السياسية

تطوير ميدان رمسيس بإزالة كوبري أكتوبر.. وتحويل »وسط البلد« للمشاة فقط
الفائ���ز  كش���ف  القاه���رة: 
باجلائزة األولى لتطوير ميدان 
رمسيس ضمن املسابقة الدولية 
لتطوير امليدان د.عمر احلسيني، 
عن املالمح األساس���ية للتطوير 
والتي تتمثل في إزالة كوبري 6 
أكتوب���ر في املنطقة الواقعة بني 
البالغ طولها  غمرة واإلسعاف، 
1.2كيلومتر، واس���تبدالها بنفق 
أرضي ينق���ل املركبات من أعلى 
الكوب���ري مبنطقة غم���رة لتمر 
بالنفق حتى وصولها إلى أعلى 
الكوبري مرة أخرى عند اإلسعاف 

وصوال للمهندسني والدقي.
وشدد احلس���يني على أن ما 
سبق هو »احلل األوحد لتطوير 
امليدان، في ظل وجود املشكالت 
التي  املروري���ة والعش���وائية، 
يتسبب فيها الكوبري عند مروره 
مبنطقة رمسيس، باإلضافة إلى 
أن الكوبري يشكل عائقا اقتصاديا 
بإهداره مساحة كبيرة من األرض 
حتته دون اس���تغالل« على حد 

تعبيره.
من جهته قال محمد الفيومي، 
املهندس املس���ؤول ع���ن تنفيذ 
املشروع، ان مخطط تطوير ميدان 
رمسيس »يقترح حتويل مساحة 
ال� 18 فدانا الواقعة حتت الكوبري 
إزالته إلى حديقة خضراء،  بعد 
ومتنزه لسكان املنطقة، حتتوى 
على قناة مائية مصممة بطريقة 
حضارية ليمر بها الترام، ليستمتع 
أثناء  الركاب مبشاهدة احلديقة 

رحلتهم«.
الفيومي أن مخطط  وأضاف 
تطوير امليدان »يقترح تفعيل ما 
يسمى بال مركزية محطة مصر، 
حيث يتم حتويل عدد من رحالت 
القطار إلى محطة عني ش���مس 
وشبرا اخليمة واجليزة، لتخفيف 
الضغط عليها، وباستخدام املترو 
واملواصالت العامة ميكن للركاب 
التنقل إلى أى مكان بالقاهرة«. 

وقال الفيومي إنه ستتم إزالة 
جميع احلواجز احلديدية بامليدان 
وكباري املشاه، وتعديل مداخل 
ومخارج مترو األنفاق، وسيتم 
الربط بني ميدان رمسيس وأحمد 

مخطط ش���امل لتطوير منطقة 
»وسط البلد« بالكامل.

 وقالت مص���ادر مطلعة إن 
املخطط سيتم االنتهاء منه خالل 3 
أشهر من خالل »مسابقة محدودة« 
الختي���ار أحد املكات���ب العاملية 

بالتعاون مع آخر مصري.
وكشف رئيس هيئة التخطيط 
العمراني د. مصطفى املدبولي، أن 
املخطط الذي مت االتفاق عليه مع 
رئيس الوزراء يهدف إلى إعادة 
تخطيط منطقة وس���ط القاهرة 
بالكامل، مشيرا إلى أن 8 مكاتب 
عاملية بتحالفات مصرية تقدمت 

للفوز باملشروع.
ل���� جريدة  املدبولي  وق���ال 
»املصرى الي���وم«: »إن التصور 
الش���امل للمنطقة سيعتمد في 
األس���اس على حتويل ش���وارع 
الرئيسية املعروفة  البلد  وسط 
إلى ش���وارع للمش���اة، على أن 
تصبح مناطق ومطاعم مفتوحة 

ومكشوفة«.
وأض���اف: »من املقترح أيضا 
تصميم امليادين الرئيسية باملنطقة 
بشكل مميز، ومنها طلعت حرب 
وعبداملنعم رياض، على أن يتم 
تنفيذ جراجات متعددة الطوابق 
حتت أرضها، بحيث تكون احلركة 

الغالبة حتت األرض فقط.
من جهة أخرى، كشف رئيس 
الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 
عن أنه مت االتفاق على تشكيل جلنة 
وزارية تضم وزارات: »اإلسكان 
والتنمية احمللية والثقافة والدولة 
القانونية واملجالس  للش���ؤون 
النيابية والتنمية اإلدارية«، فضال 
عن أمانة مجلس الوزراء، وبعض 
الشخصيات العامة، لوضع مسودة 
مشروع قانون العاصمة اجلديد، 
الذي سيحدد نطاق عاصمة مصر. 
وقال املدبولي: »إن رئاسة الوزراء 
طلبت من الوزارات املعنية حتديد 
نطاق العاصمة، والبدء في وضع 
القانون لعرضها خالل  مسودة 
القيادة  املقبلة عل���ى  املرحل���ة 
السياسية، ألخذ املوافقة املبدئية 
عليه���ا، والبدء فيها مباش���رة، 

لتحديد عاصمة ملصر«.

خطة تطوير »رمسيس« تتضمن إنشاء حديقة خضراء ومتنزه يحتوي على قناة مائية مصممة بطريقة حضارية بعد إزالة كوبري 6 أكتوبر

حلمي بنفق للمشاه حتى تختفي 
امليكروباصات واألتوبيس���ات، 
إضافة إلى إنشاء موقف للسيارات 
املالك���ي حت���ت األرض بق���درة 

استيعاب 500 سيارة.
م���ن جانب���ه أك���د اخلبي���ر 

وتصحيح خط���أ وقع في غفلة 
من الزمن.

وأكد حمزة أن »إنش���اء نفق 
ثال���ث مير بني املرحل���ة األولى 
والثانية ملترو األنفاق لن يكون 
محال لهبوط أرضي جديد ألن نفق 

احلضاري، إن تنفيذ هذا املخطط 
س���يتم بعد عام م���ن اآلن، بعد 
االنته���اء من حتدي���د امليزانية 
العامة للمشروع، وموافقة اجلهات 
املعنية واعتماده من قبل مجلس 
الوزارء، الذي أكد أن املش���روع 

االستش���اري املهن���دس ممدوح 
حمزة أن اقتراح إزالة الكوبري هو 
أفضل اقتراح ميكن االستناد إليه 
الزحام والتكدس  للتخلص من 
املروري والتش���وه احلضاري 
واملعم���اري مبنطقة رمس���يس 

األزهر بالرغم من إنشائه بجوار 
أكبر ماسورة مجارى بالقاهرة، 
لم ينتج عنه أي مشكالت حتى 

اآلن«.
من جهته قال سمير غريب، 
رئيس اجلهاز القومي للتنسيق 

لن تواجهه أى صعوبات خاصة 
بالتمويل.

على صعيد متصل، كلف رئيس 
مجلس الوزراء د. أحمد نظيف، 
وزارة اإلسكان، ممثلة في الهيئة 
العامة للتخطيط العمراني، بإعداد 

»الصيادلة« تحّذر من »ارتفاع جنوني«
في أسعار الدواء.. وتهدد بالتصعيد

القاه���رة: كش���فت مصادر 
العامة  النقابة  داخل مجلس 
للصيادلة أنه مت تش���كيل جلنة 
وصفتها بأنها »على أعلى مستوى« 
لبحث أزمة تسعير الدواء التي 
تسببت فيها حسب املصادر وزارة 
الصحة، مؤكدة أن القرار الوزاري 
اجلديد يشكل تهديدا شديدا ألمن 

مصر الدوائي.
وأوضحت جلريدة »املصري 
النقابة تستعد لعقد  اليوم« أن 
مؤمتر صحافي، األسبوع املقبل، 
تعلن فيه عن موقفها من سياسة 
التسعير الدوائي التي تنتهجها 
وزارة الصحة وم���دى تأثيرها 

»السلبي« على املريض املصري، 
متوقعة أن يؤدى قرار التسعير 
اجلديد إلى »ارتفاع جنوني« في 

أسعار الدواء في مصر. 
وأشارت إلى قيام اللجنة بإعداد 
تقرير شامل بشأن حتفظاتها على 
سياسة التسعير بالوزارة، وأنها 
ستوزعه على جميع املؤسسات 
السيادية في مصر، بدءا من النائب 
العام ومجلس الشعب وصوال إلى 

رئاسة اجلمهورية.
ولفتت املصادر إلى أن سياسة 
التسعير تأخذ بأسعار 36 دولة 
من بينه����ا دول أوروبا الغربية 
والياب����ان والوالي����ات املتحدة، 

وحتدد الس����عر بخصم 10% من 
أقلها سعرا، رافضة حتديد سعر 
الدواء املصري قياسا على الدواء 
األجنبي الذي يتم إنتاجه وفق 
ظ����روف اقتصادي����ة مختلفة، 
رافض����ة ما اعتبرت����ه »تعبئة« 
مصر لسياسة التسعير في الدول 

األجنبية.
وأك����دت اجلري����دة املصرية 
أن النقاب����ة تعد ألكب����ر حملة 
»تصعيد« ضد وزارة الصحة، 
بسبب صدور تعليمات إلدارات 
الصح����ة بعدم قب����ول طلبات 
الصيادلة بالترخيص ملساحات 

تقل عن 40 مترا. 

الحكومة تتعهد بالقضاء على 50% من الفقر خالل 5 سنوات
القاهرة ـ شيماء فاروق

األزمة املالية أصبحت وراء ظهورنا اآلن، تبعا لوزير 
التنمية االقتصادية عثمان محمد عثمان مذكرا مبا قاله في 
بدايتها من أنها لن تستمر أكثر من عام فقط. واعترض 
الوزير على أحاديث البعض الذين أشاروا إلى أن األسوأ 

لم يأت بعد لتضخيمهم لتداعيات األزمة.
وقال الوزير أمام عدد كبير من املشاركني في مؤمتر 
اإلدارة العليا، الذي اختتم أعماله باإلسكندرية االسبوع 
املاضي، انه قد »عد بنفسه« عدد من استفادوا من النمو 
الذي حتقق قبل األزمة فتبني أن مليوني أس���رة أصبح 
وضعها العام املاضي أفضل مما كانت عليه في عام 2005، 
و12% ممن كانوا من الفقراء طلعوا خارج خط الفقر، وهناك 
9% من الناس أضيروا من االزمة، وبذلك يصبح الصافي 

أن 3% أفضل حاال مما كانوا عليه قبل األزمة.
وع���ن خطط احلكومة ملعاجلة الفقر، ذكر الوزير أن 
احلكومة سوف تقضى على فقر 50% من األسر الفقيرة 
في مصر خالل فترة من 3 إلى 5 س���نوات مشيرا إلى أن 
هؤالء الناس يعيشون في 1000 قرية »وسوف نصل إليهم 

ونحسن أوضاعهم املعيشية« حسبما ذكره الوزير. 
وكان الوزير قد ذكر في يونيو املاضي أن فقراء مصر 
سوف يرتفع عددهم، في انعكاس آلثار األزمة املالية على 
االقتصاد، مش���يرا إلى أن كل انخفاض في معدل النمو 
بنحو 1%، يؤدي إلى ارتفاع في معدل الفقر بنسبة %3. 
وبوصول معدل النم���و إلى 4.7% في نهاية العام املالي 
املاضي، مقابل 7.2% في العام السابق عليه، فهذا يعنى 
أن »الفقراء س���يرتفع عددهم بنح���و 7.2% حتى نهاية 
2009/2008«، بحسب تصريحاته السابقة.  وكانت بيانات 
حكومية قد أشارت إلى أن األزمة االقتصادية رفعت نسبة 
فقراء مصر إلى 18.5% من السكان، بينما قدر البنك الدولي 
النس���بة ب� 25%. ويرى الوزير أن األوضاع املعيش���ية 
لقرى مصر ليست س���يئة قائال: »إنني كنت أشرب من 
النيل مباش���رة مثلى مثل كل أبناء قريتي، التي لم يكن 
فيها حنفيات ش���رب وذلك بعد حرب 73، أما اآلن %92 
من بيوت مصر فيها مياه، ومحدش يقول مصر بتعاني 
من العطش أبدا«.  وأكد عثمان أن احلكومة تس���تهدف 
الوصول بنس���بة منو في االقتصاد تتراوح بني 8 و%10 

بحل���ول عام 2011/ 2012، وذلك بع���د أن خفضت األزمة 
معدل النمو إلى 4.7% بعد أن كان قد وصل إلى ما يزيد 

على 7% العام املاضي.
في نفس الوقت تس���تهدف احلكوم���ة الوصول إلى 
حتقيق زيادة في متوسط دخل الفرد تبلغ بني 6% و%8 
س���نويا. وقال إنه من املستهدف أيضا الوصول مبعدل 
االس���تثمار إلى 25% من الناجت احمللى، في حني أنه قبل 
األزمة كان قد وص���ل إلى 23%، ولكن األزمة أعادته إلى 
19%، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بضبط مالي يصل بنسبة 

العجز إلى %3.
وعلى عكس ما يقوله البعض من انخفاض نس���بة 
مدخرات املصريني، قال الوزير إن »هذا ليس صحيحا، 
فاحلقيقة أن نسبتهم ال تقل عن كوريا وماليزيا، ولكن 
كل ما في األمر أن العجز في املوازنة تتم تغطيته بجانب 
من هذه املدخرات احمللية، وهو ما يعتبر سحبا من نسبة 
املدخ���رات احمللية التي تبلغ نس���بتها 25%، ولكن بعد 
تغطية نس���بة العجز، والتي تصل إلى 8% يصل معدل 

االدخار احمللى إلى %17.

استبدال »المالكي« القديمة بأخرى جديدة قريبًا »العمارة الخضراء« تستعد لدخول مصر في نهاية 2009

القاهرة: يتم حاليا وضع اللمسات النهائية 
ملشروع قانون املرور بشأن استبدال سيارات 
املالكي بأخرى جديدة ملا مضى على صنعها أكثر 
من 20 عاما وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء له مع 
صرف تعويض مناسب ملالكي السيارات القدمية 
خاصة مح���دودي الدخل بنفس ما مت تنفيذه 
بالنسبة لس���يارات التاكسي وامليكروباص.

ويتضمن املشروع حوافز عدة ترتبط بخصم 
نسبي لم يتحدد بعد للضرائب املفروضة على 
تسجيل السيارات املالكي القدمية التي ستشارك 
في مشروع إحالل السيارات بدال من القدمية 

التي جتاوز عمرها 40 أو 50 عاما وتس���بب 
تلوثا شديدا مبا يوجب على احلكومة تغييرها 

دون إحلاق خسائر بأصحابها.
ويشترط املشروع أن تكون جميع السيارات 
املنتج���ة محلية وهو ما يدفع إلى تنش���يط 

الصناعة احمللية للسيارات.
في الوقت نفسه يواجه املشروع املقترح 
اعتراض���ا نيابيا حيث اعتبر عدد من النواب 
إجبار أصحاب السيارات املالكي على تغيير 
سياراتهم بأخرى جديدة مبثابة أعباء مالية 

إضافية.

القاهرة: يستعد املركز  القومى لبحوث البناء 
واإلس����كان، التاب����ع لوزارة اإلس����كان، 
لإلع����الن ع����ن أول مبان في مص����ر بنظام 
»العم����ارة اخلضراء«، الت����ي ال تعتمد على 
احلدي����د واألس����منت ف����ي البن����اء، والتي 
ال يزي����د ع����دد طوابقه����ا عل����ى »أربعة«.

وأك����دت جريدة »املصري اليوم« أنه من 
املتوقع أن تخفض هذه املباني أسعار التشييد 
بنسب كبيرة، قد تصل – حسب مصادر مطلعة 
- إلى 40% من التكلفة الفعلية، كما انتهى 
املركز من إنشاء مبان من دور واحد وغرف 

بالطريقة نفسها للعاملني في توشكى.
وقال رئيس املركز د.مصطفى الدمرداش: 
»إن العم����ارة اخلضراء ال تعتمد على املواد 
التقليدية أو طرق اإلنشاء املعروفة«، مشيرا 
إلى أن املركز قام بإنشاء اجلهاز الوطني لتقييم 
واعتماد التصميمات واملنشآت، لتعميم تلك 
التجربة، مع تش����جيع املواطنني عن طريق 
التعليم على اس����تخدام ه����ذه الطريقة في 
البناء، على اعتبار أن الهدف منها حتس����ني 
التصميم واختيار مواد اإلنش����اء الصديقة 

للبيئة واملوفرة للطاقة الداخلية.

»مرور القاهرة« تزرع 21 كاميرا
 في الميادين لتصوير المخالفات

القاه���رة: بدأت اإلدارة العامة مل���رور القاهرة زرع 21 كاميرا 
تصوير رقمي في اإلش���ارات الضوئي���ة بامليادين، لتصوير 
السيارات املخالفة. يذكر أن اإلدارة زرعت 7 كاميرات في املرحلة 
األولى قبل 6 أش���هر تقريبا. وفي نفس الس���ياق شنت اإلدارة 
حملة موسعة االسبوع املاضي، إلعادة االنضباط إلى الشوارع 
وكلف اللواء إس���ماعيل الش���اعر، مس���اعد أول وزير الداخلية 
ملنطقة القاهرة، مدير األمن، اللواء سراج الدين زغلول، مساعد 
الوزير لإلدارة العامة ملرور القاهرة بتكثيف التواجد في شوارع 
العاصمة، للحد من الكثافة املرورية التي انتشرت خالل الفترة 
األخيرة. واستهدفت احلملة جميع املخالفات التي ترتكبها سيارات 
الس���يرفيس وامليكروباص، منها: السير دون رخصة أو انتهاء 
التراخي���ص والصالحية الفنية أو االمتناع ع���ن التوصيل أو 
جتزئة املسافات أو تعمد تعطيل حركة املرور والسماح للركاب 

بالتواجد على األجزاء اخلارجية للسيارة.
وأسفرت احلملة عن حترير 2805 مخالفات، ومت حجز 18 سيارة 
ميكروباص ملخالفتها شروط التراخيص وعرضها على النيابات 
املختصة. الى ذلك، حذر نواب في مجلس الشعب احلكومة من 
مخاطر تراجع عمليات الرقابة علي األسواق الشعبية، مؤكدين 
ان هذه ظاهرة خطيرة في ضوء اكتشاف سلع ومنتجات جديدة 
تشكل تهديدا خطيرا لألمن االجتماعي في مصر وتهدد بشيوع 
تدني األخالق بني الش���باب س���واء في اجلامعات أو املدارس أو 
في األعم���ال املختلفة.  وطالب النواب في بيانات عاجلة إلى د. 
أحمد نظيف رئيس احلكومة بقيام السلطات الرقابية املختصة 
بجوالت فورية وحمالت تفتيشية لضبط واحضار أجهزة تنصت 
وكاميرات دقيقة جدا تباع بصورة عشوائية في األسواق التجارية 
بالعتبة واملوسكي وغيرهما وجمعها من السوق وحتديد مصدر 
اس���تيرادها واملسؤولني عن االس���تيراد والتوزيع في األسواق 
وإنزال عقوبات رادعة على ه���ؤالء حلماية املجتمع ضد جميع 

محاوالت االختراق. 

القاهرة ـ شيماء فاروق
ساعدت حزمة اإلجراءات واحلوافز التي 
اتخذتها احلكومة خ����الل الفترة األخيرة 
ملواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية على 
توفير 257 ألف فرصة عمل جديدة خالل 
ستة أشهر، من مارس إلى أغسطس املاضي، 
حيث مت التأمني على 734.206 ألف وظيفة 

جديدة مقابل خ����روج نحو 473.738 ألف 
شخص من مظلة التأمينات االجتماعية، طبقا 
لبيان نشرته وزارة املالية االسبوع املاضي. 
وأشار وزير املالية د.يوسف بطرس غالي، 
إلى أن تقرير صندوق التأمينات االجتماعية 
للعاملني بالقطاعني العام واخلاص حول 

أعداد املؤمن عليهم.

»المالية«: وفرنا ربع مليون فرصة عمل في 6 أشهر

ال مكان للسيارات القدمية في شوارع القاهرة»العمارة اخلضراء« ال تعتمد على احلديد واألسمنت في البناء


