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الحزب الوطني يفتتح مؤتمره السنوي السادس اليوم تحت شعار »من أجلك أنت« وبمشاركة 60 ممثالً لـ 19 دولة من جميع القارات

12 أنبوبة سنويًا لألسرة الصغيرة و24 لألسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر

مبارك: مصر إحدى أهم منارات اإلصالح والليبرالية في العالمين العربي واإلسالمي

مشروع حكومي لتوزيع أنابيب البوتاجاز بـ »الكوبونات« على 15 مليون أسرة

السكة الحديد »مقبرة وزراء النقل«: 32 حادث قطار أطاحت بـ 5 وزراء
أحمد صبري

هي بالنسبة للشعب املصري مرفق مهم وحيوي ال استغناء 
عنه، لكنها عند وزراء النقل كابوس يطاردهم في اليقظة واملنام، 
ألنها تضعهم دائما حتت منظار الرأي العام. وجتعلهم عرضة 
ألنياب وسائل اإلعالم، وهي خطر »مؤجل« يهدد بقاءهم على 
كرس���ي الوزارة، حتى ان البعض أطلق عليها »مقبرة وزراء 

النقل«، هل عرفتها عزيزي القارئ إنها »السكة احلديد«. 
على مدار ال� 17 س���نة املاضية ش���هدت وزارة النقل تداول 
كرس���ي الوزارة بني 5 وزراء، اثنان منهم قدما استقالتهما أو 
طلب إليهما تقدمي االس���تقالة وهما د.إبراهيم الدميري عقب 
حادث احتراق قطار العياط في فبراير عام 2002 الذي سقط فيه 
375 قتيال و130 مصابا وم.محمد منصور الذي قدم استقالته 
الثالثاء املاضي كرد فعل حلادث قطاري العياط، احلادث الذي 

قيد ضد جاموسة.

دخلت التاريخ

 نعم صدق فهذا حقيق���ي، فلقد قيدت جرمية قتل األرواح 
البشرية وإصابة آخرين ضد جاموسة مستهترة كانت متشي 
مشيا »بطاال« على قضبان قطار الصعيد، فاجلاموسة الشريرة 
هي املسؤولة عن فوضى عبور القضبان بال حسيب أو رقيب، 
كما أنها مسؤولة عن إهمال موظفي برج املراقبة، بكل جدارة 

لقد دخلت اجلاموسة التاريخ من أوسع أبوابه.
وأخش���ى ان جاموسات أخرى ستعبر فوق قضبان السكة 
احلديد، وتتسبب في حوادث أخرى طمعا في دخول التاريخ 

أيضا من باب »اشمعنى أنا«.
قطار العياط ليس األول لكننا نتمنى ان يكون األخير في 
ملف حوادث القطار املتخم باملآسي والكوارث التي قضت على 

صفحاته ويا ليتنا نتعلم من أخطائنا، دماء س���الت وأرواح 
زهقت وأبرياء لقوا حتفهم على قضبان املوت ال لشيء جنوه 

سوى انهم ركبوا قطار السكة احلديد
وأمنيتي احلقيقية اآلن بعد استقالة وزير النقل ومن بعده 
رئيس هيئة السكة احلديد اختفاء الشعار املصري »اللي على 
حق.. يقول للغلط أل« الذي كان واليزال مأل التلفاز والذي ترفعه 
وزارة النقل لتطوير هيئة الس���كة احلديد، او على اقل تقدير 

يطبقه ويعمل به كل مسؤول بهيئة السكك احلديدية!

17 عاما

ووزيران آخران خرجا في تعديل وزاري هما م.س���ليمان 
متولي في عام 1999 ود.عصام ش���رف الذي خرج في تعديل 

عام 2005.
أما الوزير املرحوم م.حمدي الشايب فقد أنقذته العناية اإللهية 

من مقصلة السكة احلديد والقى ربه في يوليو 2004.
بلغت حوادث السكة احلديد في فترة تولي هؤالء الوزراء 
اخلمسة 32 حادثا، منها 7 حوادث في عهد م.سليمان متولي.

ووقع في عه���د د.إبراهيم الدميري ح���ادث احتراق قطار 
الصعيد في فبراير 2002 وهو األشهر واألكثر مأساوية حيث 

راح ضحيته 375 شخصا وأصيب 130 آخرون. 
وفي فترة تولي م.حمدي الشايب وقعت 4 حوادث أسفرت 

عن 5 وفيات و29 مصابا. 
وفي عهد د.عصام شرف اصطدام قطار بسيارة نقل مبزلقان 

طوخ مما اسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وأخيرا تعرضت الس���كة احلديد الى 10 حوادث في الفترة 
من فبراير 2006 وحتى السبت املاضي توفي فيها 136 شخصا 

وأصيب 161.

الق��اهرة: انتهت اللجنة املشكلة  من
وزارات املالية والتضامن االجتماعي 
والبترول والتنمي����ة اإلدارية والتنمية 
احمللي����ة، من إع����داد املش����روع املقترح 
انابيب البوتاج����از املدعمة عن  لتوزيع 
طري����ق »كوبونات« س����نوية حتدد عدد 
االنابيب التي تصرف ش����هريا لنحو 15 

مليون أسرة.
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة 
التضامن االجتماعي، االس����بوع املاضي، 
أن األسرة املكونة من 3 أفراد فأقل سوف 
تصرف ش����هريا انبوبة واحدة، واألسرة 
املكونة من 4 أفراد فأكثر سوف تصرف 

انبوبتني شهريا.
وأوضح البيان أن املش����روع املقترح 
حدد األس����ر التي تستحق صرف انبوبة 
واحدة ش����هريا ب� 4.01 ماليني أسرة، أما 
مستحقو االنبوبتني شهريا فبلغ عددهم 

11.1 مليون أسرة.
وأكد البيان الذي انتهت إليها اللجنة أن 
االحتياجات الفعلية املطلوبة شهريا تبلغ 

26 مليونا و41 ألف انبوبة مدعومة.
واشار الى ان احلصة احلالية 26 مليونا 
و62 ألفا توزع شهريا حيث يوفر النظام 
املقترح اكثر من 21 ألف انبوبة شهريا وهو 
ما سيكون مخزونا احتياطيا يتم الصرف 
منه طبقا الحتياجات االسر التي ترغب 
في احلصول على انابيب اضافية زائدة 
على املخصص لها عن طريق الكوبونات 
وأوضح أن اخلطوات التنفيذية املقترحة 
تضمنت طبع كوبونات فئة انبوبة واحدة، 
ويتم صرف الكوبونات على األسر طبقا 
لعدد األفراد، ويقوم املواطن عند استبدال 
االنبوبة من أي مستودع بتقدمي الكوبون 
لصاحب املستودع وثمنها املدعم ويقوم 
املس����تودع بتجميع الكوبونات التي مت 

البيع بن����اء عليها لتقدميها إلى ش����ركة 
التعبئة الس����تعراض عدد االنابيب التي 
مت استبدالها وذلك في اليوم التالي وفي 
حالة تقدمي املستودع انابيب فارغة أكثر 
من عدد الكوبونات تتم محاسبته بالسعر 

احلر.
وقال ان املشروع املقترح سوف يساعد 
على ترش����يد وتوجيه الدعم املخصص 
للبوتاجاز وذلك مبحاس����بة املس����تودع 
على اي انبوبة يتم صرفها دون الكوبون 
بالس����عر احلر وعند اس����تخدام انابيب 
البوتاجاز في غير االغراض املخصصة 
وتيسير حصول املواطن على احتياجاته 
من البوتاجاز على مدار العام في حدود 
الكوبونات املخصصة له وتغيير حصة 

املستودع بالزيادة والنقصان طبقا لعدد 
الكوبونات ويأتي هذا املش����روع املقترح 
لتحديد نظام توزيع انابيب البوتاجاز بعد 
انتشار االنابيب املدعمة في غير االغراض 
املنزلية وتهريبها ال����ى مزارع الدواجن 
وكمائن الطوب واملطاعم والفنادق اضافة 
الى القضاء على ظاهرة الباعة اجلائلني 
الذين يتحكمون في اسعار البيع ويبيعون 
االنبوبة الواحدة باسعار تتراوح ما بني 10 
و15 جنيها في بعض االماكن واالوقات التي 

يزيد فيها الطلب خالل فصل الشتاء.
إلى ذلك، قالت شركة حكومية مصرية 
إنها تدرس الدخول في شراكة مبشروع 
ضخم إلنتاج حديد التسليح، لتلبية ما 
قالت إنه طلب متنام لقطاع اإلنش����اءات 

في البالد.
وقالت وكالة أنباء الش����رق األوسط 
املصرية، إن الشركة القابضة للصناعات 
املعدنية اململوكة للدولة تدرس »املشاركة 
في مشروع إلنتاج حديد التسليح بقيمة 
5 ملي����ارات جنيه مص����ري )915 مليون 
دوالر( لتلبي����ة الطل����ب املتنامي لقطاع 

العقارات«.
ونقلت الوكالة عن وزير االس����تثمار 
املصري محم����ود محيي الدي����ن تأكيده 
اس����تمرار حتقيق قطاع العقارات النمو 
مبعدالت مرتفعة، مش����يرا إلى أنه »رغم 
األزمة املالية وتداعياتها إال أن هذا القطاع 
استطاع أن ينمو مبعدالت تراوحت بني 

14 و%15«.

ولفت إلى »زيادة الطلب السنوي على 
الوحدات السكنية، والتي يتراوح حجم 
الطلب السنوي عليها بني 350 و400 ألف 

وحدة سكنية.
ونقلت الوكالة عن مسؤولني بالشركة 
القابضة قولهم إن استثمارات بقيمة 630 
مليون جنيه س����تضخ في شركة مصر 
لألملونيوم اململوكة للدولة من أجل تطوير 
وإحالل وجتديد بعض خطوط إنتاجها.

وذكرت الوكالة أن الش����ركة القابضة 
تتوق����ع أن حتقق ربحا صافيا قدره 145 
مليون جنيه في العام املالي 2010-2009 
الذي ينتهي في الثالثني من يونيو انخفاضا 
م����ن 435 مليون جنيه ف����ي عام 2008-

2009.الى ذلك، أكد د.علي املصيلحي وزير 
التضامن االجتماعي أنه تقرر صرف قروض 
حس����نة »بدون فوائد« جديدة حملدودي 
الدخ����ل من بنك ناصر االجتماعي وتبلغ 
قيمتها 38 مليون جنيه وذلك بأقس����اط 
شهرية تصل إلى 60 شهرا للتيسير على 
املواطن����ني في مواجهة الظ����روف املالية 

والعائلية.
الوزير خ����الل اجتماعه مع  وأضاف 
مجل����س إدارة البنك أنه س����يتم متليك 
الفقراء القادرين على العمل مستلزمات 
مش����روع انتاج����ي بس����يط يعتمد على 
اخلامات املتوافرة بالبيئة منها مشروعات 
تربية املاشية واالغنام والدواجن وكذلك 
البسيطة كالبقالة  التجارية  املشروعات 

واملطاعم.
وأعل����ن الوزي����ر أن ميزانية البنك 5 
ملي����ارات و530 ألف جني����ه بزيادة 624 
ملي����ون جنيه عن العام املالي الس����ابق 
مش����يرا إلى أن البنك حقق فائضا قابال 
للتوزيع يبلغ 366 مليون جنيه بزيادة 

49 مليون جنيه.

القاهرة ـ خديجة حمودة ـ وكاالت
أكد الرئيس حسني مبارك أن 
مصر كان����ت والتزال احدى أهم 
منارات اإلصالح والليبرالية على 
مستوى العاملني العربي واإلسالمي، 
وكانت دائما في طليعة الدول التي 
قادت عمليات التطوير احلضاري 

واالنفتاح على اآلخر.
الرئي����س مبارك امس  وقال 
في كلمت����ه خالل افتتاح املؤمتر 
السادس واخلمس����ني لليبرالية 
الدولية، الت����ي ألقاها نيابة عنه 
د.مفيد ش����هاب وزير الش����ؤون 
القانونية واملجالس النيابية إن 
املجتمع املص����ري � في مختلف 
األزمنة � كان جتسيدا حيا للفكر 
الليبرالي، سواء من حيث التعايش 
السلمي بني أبنائه، على اختالف 
انتماءاتهم الفكرية أو العقائدية 
أو عاداته����م، أو من حيث تقبله 
للثقاف����ات املغايرة واحلضارات 
املتعاقبة، واس����تيعابه لكل هذا، 
مع احتفاظه بخصوصية الثقافة 

املصرية وتفردها.

وأوضح مبارك أن أفضل مناخ 
ميكن أن يتي����ح فرصا حقيقية 
للنقاش والتفاهم والتفاعل بني 
احلضارات والثقافات املختلفة هو 

مناخ احلرية والدميوقراطية.
وأضاف أنه لم يكن مستغربا 
أن تعمل مصر � خاصة في هذه 
األوقات العصيبة امللبدة بغيوم 
التطرف والفكر املنغلق اجلامد � 
على تكريس قيم الدميوقراطية، 
والس����عي لتحقي����ق اإلص����الح 
السياس����ي، الذي يتقدم بخطى 
ثابت����ة، بالرغ����م م����ن العقبات 
واملتاعب املصاحبة ملراحل املخاض 

الدميوقراطي.
التجرب����ة  أن  إل����ى  وأش����ار 
اإلنس����انية وم����ا صاحبه����ا من 
تطورات سياس����ية واقتصادية 
عايشها العالم منذ انهيار االحتاد 
السوفييتي السابق، أثبتت أهمية 
الفكر الليبرالي ودوره في الدفع 
باملجتمعات اإلنسانية على مدارج 

الرقي والتطور.
إلى ذلك وحتت ش����عار »من 

أجلك أنت« يفتتح احلزب الوطني 
الس����نوي  الدميقراطي مؤمتره 
السادس رس����ميا اليوم وملدة 3 
أيام، مبشاركة 60 ممثال ل� 19 دولة 

من جميع القارات.
فمن الدول العربية يش����ارك 
ممثلو فلس����طني، والس����ودان، 
وتونس، واجلزائ����ر، واملغرب، 
أفريقيا نيجيريا،  واليمن، ومن 
وغانا، وتنزاني����ا، ومن أوروبا 
إيطاليا، وأملانيا، وفرنسا، وبلجيكا، 
الشمالية  أميركا  وقبرص، ومن 
واجلنوبية كندا والواليات املتحدة 
األميركية والبرازيل، ومن آسيا 

الصني والهند.
وتبدأ وقائع املؤمتر بجلسة 
عامة يس����تعرض فيها صفوت 
الشريف األمني العام للحزب تقريرا 
عن أنش����طة احلزب خالل العام 
احلزبي املاض����ي وخطة احلزب 
للع����ام احلزبي املقب����ل، تعقبها 
جلسة عامة ثانية يستعرض فيها 
د.زكريا عزمي األمني العام املساعد 
لش����ؤون التنظي����م والعضوية 

واملالي����ة واإلداري����ة تقريرا عن 
أنشطة احلزب في مجاالت التنظيم 
واالنتخابات احلزبية للوحدات 
احلزبية التي جرت مؤخرا وكذلك 

عضوية احلزب.
ثم تت����وج أعمال اليوم األول 
للمؤمتر بجلس����ة مسائية يلقي 
خاللها الرئيس حس����نى مبارك 
رئيس احلزب خطابه الشامل الذي 
يسبقه باجتماع مع أعضاء الهيئة 

العليا للمؤمتر.
وفي الي����وم الثاني للمؤمتر 
وخالل جلسة عامة، يستعرض 
جمال مبارك األمني العام املساعد 
أمني السياسات، في جلسة عامة 
صباحي����ة، تقريرا عن أنش����طة 
املجلس األعلى للسياسات وجلانه 
خالل العام املاضي واجلهود التي 
قامت بها في إعداد أوراق العمل 
والسياسات التي يناقشها املؤمتر 
تعقبها اجتماعات ملناقشة أوراق 
السياس����ات وأوراق العمل التي 
يتم طرحها على أعضاء املؤمتر، 
ثم تعقد جلسة يستعرض فيها 

د.أحمد نظي����ف رئيس مجلس 
الوزراء تقرير احلكومة واإلجنازات 
التي حققتها خالل العام املاضي 
وما مت تنفيذه في إطار البرنامج 

االنتخابي للرئيس مبارك.
وفي الي����وم الثالث للمؤمتر 
السنوي السادس للحزب الوطني 
يتم اس����تكمال مناقش����ة أوراق 
العمل قبل اجللسة اخلتامية التي 
الرئيس حسنى مبارك  يشهدها 
والتي سيتم خاللها حوار مفتوح 

مع أعضاء املؤمتر.
وتهتم أوراق املؤمتر باملواطن 
املصري البسيط بهدف االرتقاء 
مبس����توى معيش����ته وحتقيق 
املساواة في جودة اخلدمات املقدمة 
إليه في جميع احملافظات وكذلك 
اإلجراءات التي حتقق اإلس����راع 
مبعدل النمو االقتصادي وزيادة 
العمل للش����باب وبلورة  فرص 
سياسة زراعية متكاملة تتناول 
مختلف مكونات النشاط الزراعي، 
ومناقشة جميع القضايا التي تؤثر 

على حياة الفالحني.

ى مشروع أنابيب البوتاجاز احلكومي النور قريبا؟ هل ير

حادث تصادم قطاري العياط األسبوع املاضي

صورة أرشيفية للرئيس محمد حسني مبارك خالل افتتاحه مؤمتر احلزب اخلامس

»المالية«: تحصيل 45 مليون جنيه
من الرسوم الجمركية اإللكترونية في 9 أيام

القاهرة ـ شيماء فاروق
أعلنت وزارة املالية أن حصيلة مشروع السداد اإللكتروني 
للرس��وم اجلمركية بلغت 45 مليون جنيه في 9 أيام عمل 
فقط، وقالت إن عدد املدفوعات اإللكترونية بلغ 694 عملية 
منذ بدء تقدمي اخلدمة في منتصف أكتوبر اجلاري. وقال 
د.يوسف بطرس غالي وزير املالية إن تقدمي خدمة التحصيل 
اإللكتروني للرسوم اجلمركية يتم من خالل 85 فرعا ل� 5 
بنوك جتارية هي بنوك: األهلي املصري، مصر، التجاري 
الدولي، املؤسس��ة العربية املصرفي��ة، واالحتاد الوطني.  
وأضاف أن هناك 12 بنكا آخر ستشارك في خدمات املشروع 
قبل نهاية العام احلالي، أبرزها البنك العربي، بنك بيريوس، 
بنك مصر اخلليج��ي، باريبيا، البنك الوطني، بنك التنمية 
الصناعية، البنك العربي األفريقي، بنك تنمية الصادرات، 
واألهلي سوس��تيه جنرال.  وأوضح غالي في تصريح له 
األربعاء املاضي أن املشروع يستهدف اإلسراع في حتصيل 
مستحقات اخلزانة العامة مبا يحسن من أداء السياسات املالية 
مع التيسير على املصدرين واملستوردين مبنحهم املزيد من 
التيسيرات في سداد الرسوم والضرائب املستحقة، وذلك 
لتسهيل انس��ياب الرسائل والسلع املختلفة إلى األسواق.  
وأش��ار إلى أن النظام اجلديد يتيح للمستوردين وجميع 
املتعاملني مع اجلمارك إنهاء إجراءات اإلفراج عن الرسائل 
الواردة وسداد الرسوم اجلمركية وضرائب املبيعات املستحقة 
من خالل شبكة فروع لعدد من البنوك التجارية العاملة في 
مصر، والتي مت ميكنتها وربطها باملوانئ واملنافذ اجلمركية 

املختلفة والبالغ عددها 18 ميناء ومنفذا جمركيا. 
وأض��اف أن من مزايا النظام اجلديد إمكانية تس��وية 
مستحقات مصلحة الضرائب املصرية من ضرائب املبيعات 
املس��ددة على الرس��ائل ال��واردة بعيدا عن مس��تحقات 

اجلمارك.

� د.ب.أ: قام���ت س���لطات  القاه���رة 
الحج���ر البيطري ف���ي مط���ار القاهرة 
الدولي امس بتس���ليم 12 صق���را نادرا، 
اثن���اء تهريبه��ا،  تم ضبطه���ا بالمطار 
الحي���وان بالجي���زة. ال�����ى حديق���ة 

وكان العقيد هشام موافي رئيس وردية 
الشرطة بالمطار تمكن من ضبط الصقور 

التي تصل قيمتها الى مليوني جنيه )ما 
يقارب من 366 الف دوالر(، داخل حقيبة 
عامل مصري قبل س���فره على الطائرة 

القطرية المتجهة الى الدوحة.
واعترف العامل بانه كان يعتزم تهريب 
الصقور لصالح رجل أعمال قطري مقابل 

140 ألف جنيه.

ضبط 12 صقرًا نادرًا في مطار القاهرة وتسليمها لحديقة الحيوان


