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ش�دد د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة على رؤساء االحياء ومديرية متوين العاصمة 
برب�ط جتديد تراخيص املطاعم واملخابز واملقاهي بإدخ�ال الغاز الطبيعي وذلك في 
املناطق التي مت إدخال اخلدمة بها.  وأشار »وزير« خالل االجتماع مع قيادات احملافظة 
إلى استحداث شرط جديد بإدخال الغاز ضمن شبكة املرافق للعقارات اجلديدة متضمنا 
شهادة صالحية املوقع واالشتراطات البنائية التي متنح للمكاتب االستشارية الهندسية 
القائمة بأعمال البناء.  وأعلن محافظ القاهرة أن خطة إدخال الغاز الطبيعي ألحياء العاصمة 

تستهدف توصيل الغاز إلى مليون و451 ألفا و561 وحدة سكنية بنهاية عام 2012.

القاهرة تودع أنبوبة البوتاجاز  عام 2012 

طريق جديد لربط القاهرة ببنها 
بنظام المشاركة 

عدادات »مياه«
للوحدات السكنية الجديدة بالقاهرة

دراسة إقامة خط مالحي
بين مرسيليا واإلسكندرية خطة لمدة 10 سنوات لمواجهة 

الفقر تستفيد منها 3 ماليين أسرة

وافق د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على بدء إجراءات 
طرح مش���روع طريق جديد بني القاهرة وبنها بهدف التغلب على 
املشكالت التي يواجهها الطريق الزراعي حاليا بسبب الكثافة املرورية 

عليه  حيث يعد أكثر الطرق كثافة على مستوى اجلمهورية . 
 جاء ذلك خالل االجتماع ال���وزاري الذي عقده د.أحمد نظيف 
مبكتبه بحضور وزراء اإلس���كان ،   والتنمي���ة احمللية ،   والنقل ،   
ومحافظ القليوبية .  وقال املتحدث باسم املجلس د . مجدي راضي : 
إن وزير النقل عالء فهمي عرض خالل االجتماع املس���ار املقترح 
للطريق اجلديد الذي س���يمتد ملسافة 40  كيلومترا تقريبا تبدأ من 
الطريق الدائري بالقاهرة وحت���ى منطقة التقاء الطريق الدائري 
اإلقليمي اجلديد مبنطقة بنها ،   موضحا أن الطريق اجلديد سيسهم 

في نقل كثافة الطريق مبا يقلل من احلوادث ويوفر الوقت .

القاهرة  - شيماء فاروق
في إطار اجلهود املبذولة لترشيد املياه مبحافظة القاهرة طالب 
د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ش���ركة مياه القاهرة الكبرى 
بتركيب عدادات مياه لكل وحدة س���كنية جديدة تقام مس���تقبال 
كعدادات الكهرباء للمس���اهمة في ترشيد استهالك املياه والقضاء 
على التقديرات اجلزافية وحتقيق العدالة لقيام املواطن بس���داد 
مس���تحقات الشركة عن استهالكه الفعلي فقط وخاصة مع توافر 
العدادات الالزمة بالشركة. وأن تقوم األحياء بإضافة ذلك لالشتراطات 
البنائية للموقع وإلزام املكاتب االستشارية الهندسية القائمة على 
بناء العقارات اجلديدة مبراعاة توفي���ر العدادات داخل الوحدات 
الس���كنية. وأكد م.محمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة شركة 
مياه القاهرة الكبرى أن الش���ركة قام���ت بتوفير جميع العدادات 
الالزمة ويتم التركيب فور قيام الطالب بسداد قيمة العداد وعمل 

التوصيالت الالزمة داخل الوحدة.

القاهرة:  يواصل م.عالء فهمي وزير النقل والوفد املرافق له الزيارة
 لفرنس����ا حيث قام بزيارة مليناء مرس����يليا لالطالع على جتربة 
املين����اء بعد تطويره وربط األنش����طة املوجودة ف����ي امليناء بجميع 
األنشطة االقتصادية في املدينة وذلك للنظر في إمكانية تطبيق تلك 

التجربة في مصر.
واستعرض م.عالء فهمي الطفرة التي شهدتها املوانئ املصرية أخيرا 
على صعيد حتديث البنية األساسية وأكد على أهمية استثمار املوقع 
اجلغرافي املتميز للموانئ املصرية وميناء مرس����يليا في زيادة حجم 
حركة البضائع والسلع والس����يما سريعة التلف من خالل امليناءين 
الى املدن املختلفة في البلدين ومنها الى القارة األفريقية واألوروبية 

من خالل تسيير خط مالحي منتظم.
وفي ختام اللقاء أعلن اجلانبان عزمهما دعوة الش����ركات العاملية 

الستكشاف أفضل السبل لوضع هذا في حيز التنفيذ.
وقد قام الوزير بدراسة جتربة تطوير ميناء مرسيليا الذي يتشابه 
ان لم يكن يتطابق مع ميناء االس����كندرية من حيث احلجم واملساحة 
والتصاقه باملدينة مباشرة وقد اطلع على العديد من االجراءات التي 
مت تنفيذها في ميناء مرس����يليا لزيادة اإلنتاجية واس����تقبال السفن 
مختلفة األحجام واحلموالت باإلضافة الى االس����تغالل األمثل ملوقع 
امليناء في زيادة النشاط الس����ياحي لرحالت البحر املتوسط وأيضا 

رحالت اليخوت السياحية من جميع أنحاء العالم.
وباالطالع على التجربة الفرنس����ية مليناء مرسيليا مت االتفاق مع 
املسؤولني بامليناء وفي احلكومة الفرنسية لتطوير عالقة التوأمة بني 
امليناءين. كما التقى م.عالء فهمي وزير النقل ونظيره الفرنسي فيليب 
بوثرو وبحث معه سبل التعاون املشترك بني البلدين في مشروعات 
النقل )من طرق وس����كة حديد ومترو وس����وبر ترام(، باإلضافة الى 
ذلك قام وزير النقل خالل ورشة عمل جتمع الثالثة وزراء الفرنسيني 
الجارد وبوثرو ومدام الجارد وزيرة التجارة اخلارجية بعرض الفرص 
االستثمارية في قطاع النقل املصري على 15 شركة فرنسية من كبريات 
الش����ركات العاملة في مجال النقل وذلك بغرض الترويج والتسويق 
ملش����روعات الطرق ومشاريع النقل جلذب االستثمارات االجنبية في 

مصر وسرعة توفير التمويل الالزم للخطة الرئيسية للقطاع.
كما عقد وزير النقل اجتماعا مع رؤساء الشركات الفرنسية العاملة 
في مشروعات مترو األنفاق لدفع العمل والتنسيق مع هذه الشركات 
بغرض ترشيد التكلفة وسرعة تنفيذ املشروعات وذلك لتلبية الطلب 

املتنامي على النقل اجلماعي وإقليم القاهرة الكبرى.

القاهرة � شيماء فاروق
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير املالية أن احلكومة حريصة على 
مواجهة مش����كلة الفقر، حيث يجري تنفيذ خطة متكاملة للسنوات 
العشر القادمة تستهدف رعاية أكثر من 3 ماليني أسرة حاليا حتت خط 
الفقر، مشيرا إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات في هذا اإلطار، خاصة فيما 
يتعلق بتحسني اخلدمات الصحية. وقال الوزير فيما يخص »مدينتي« 
فإن أزمتها تعود لتفس����يرين مختلفني لإلجراءات القانونية الواجب 
إتباعها، مش����يرا إلى أن األزمة لن تؤثر على السوق املصري أو مناخ 
االستثمار في مصر، خاصة أن احلكومة حريصة على حماية حقوق 
مالكي وحدات مدينتي واملس����تثمرين وحقوق حاملي أسهم الشركة 
أيضا. وأشار إلى أن جلنة من اخلبراء القانونيني سيتم تشكيلها قريبا 
لدراسة الوضع بشكل كامل وتقدمي توصياتها للنائب العام فيما يتعلق 

بالعقود املثيلة، نافيا وجود أي شبهة فساد في العقد.
و فيما يتعلق بأزمة الطاقة التي شهدتها مصر خالل الفترة األخيرة 
أكد د.غالي أن منو الطبقة املتوسطة خالل العامني املاضيني أدى إلى 
زيادة كبيرة في حجم استهالك الطاقة عن التوقعات وهو ما بدا واضحا 

في ساعات الذروة خالل شهر أغسطس املاضي.
و توقع د.غالى أن تعود مع����دالت النمو االقتصادي املرتفعة في 

مصر قبل األزمة املالية العاملية والتي تراوحت بني %6.7.
و قال د.غالى إن مصر مرش����حة حسب توقعات وآراء العديد من 
اخلبراء الدوليني أن متر مبرحلة النمو املتسارع والتي شهدتها الصني 

وهو ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.
وأشار الوزير إلى أن اقتصادات آسيا وخاصة جنوب شرق وغرب 
آسيا ستقود العالم خالل الس����نوات اخلمس املقبلة وهو ما سيعزز 

منو االقتصاد العاملي واقتصاد الشرق األوسط.
وفيما يتعلق بالتضخم قال الوزير إن زيادة مؤشرات التضخم دائما 
حتت أعني اخلبراء االقتصاديني وهي تراوحت بني 6.9 إلى 8.1% خالل 
السنوات املاضية وهو ما حدث أيضا في كل دول أوروبا الشرقية منذ 
عام 2005 لكننا في العام املاضي كنا نتوقع أن يصل التضخم إلى %8.3 
وذلك بس����بب خطة التحفيز االقتصادي التي نفذتها احلكومة ولكنه 
بلغ 8.1% فقط. وأشار د.غالي إلى أن قطاعات التصدير وعائدات قناة 
السويس والسياحة تقود قاطرة االقتصاد املصري في الفترة املقبلة 
خاصة أن هذه القطاعات تعافت بشكل سريع من األزمة العاملية أكثر 

من القطاع اإلنتاجي الذي تراجع بني 20 و%25.

اختفاء القمامة من القاهرة مع بداية 2011
القاهرة: أك����د م.ماجد جورج 
وزير البيئة أن مشكلة القمامة 
في القاهرة الكبرى ستنتهي نهائيا 
مع بداية ع����ام 2011، مؤكدا على 
أنه ليس من املقبول أن تظل هذه 

املشكلة موجودة.
وأش����ار الوزير وفق����ا ملا ورد 
مبوق����ع »أخبار مص����ر« إلى أنه 
س����يكون هناك تقدم ملحوظ في 
قضية تدوير القمامة على اعتبار 
أنها من التحديات التي تتعامل معها 

احلكومة في الفترة القادمة.
وأكد جورج في برنامج »عازم 
البرنامج  وال معزوم« في شبكة 
العام األربعاء املاضي، أن عملية 
تدوي����ر القمام����ة تعتب����ر ضمن 
التحديات الكبيرة التي تواجهنا، 
وأنه مت وضعها على أجندة أولويات 
احلكومة منذ حوالي 7 شهور، وأنه 

كانت هناك لق����اءات مع الرئيس 
مبارك بشأن هذا املوضوع، والتي 
أسفرت عن إعداد منظومة لتطوير 
التعامل مع املخلفات الصلبة بشكل 

آمن.
وأضاف وزير البيئة أنه مت بدء 
العمل في هذه املنظومة بالفعل، 
وحددت احلكوم����ة أولوية أولى 
لتنفي����ذ برنامج متكام����ل لهذه 
املنظومة، مؤك����دا على أنه خالل 
بضعة أس����ابيع س����يتم االنتهاء 
منها بالكامل في محافظة القاهرة، 
وأنه عقب العيد مباش����رة سيتم 
توقيع العق����ود اخلاصة بتدوير 
املخلفات في نطاق محافظة القاهرة 
وإنشاء مدافن صحية جديدة خارج 
الكتل السكنية حملافظات القاهرة 

الكبرى.
وفي س����ياق متصل، أوضح 

جورج أنه مت حتديد خمسة مواقع 
صدر بها ق����رار جمهوري بحيث 
يتم نقل كل املقالب العش����وائية 
والعمومي����ة الت����ي ينت����ج عنها 
اش����تعال ذاتي وتلوث في الهواء 
خارج الكتل السكنية، مع إنشاء 
مجمعات تدوير على أحدث النظم 

في هذه األماكن.
وأكد ماجد جورج على تضمن 
منظومة التطوير مسألة »جامعي 
القمامة« وإمكانية االستفادة منهم 
بشكل كامل، من خالل مشاركتهم في 
إدارة املنظومة اخلاصة باملخلفات 
وبشكل منظم، ومت إعطاؤها أولوية 
أولى، على اعتبار أن عدم تنظيم 
القطاع يترتب عليه مشاكل  هذا 

كثيرة جدا.
وحول تضارب االختصاصات 
وجهات اإلش����راف على وحدات 

التخلص أو تدوير القمامة والتي 
أدت إل����ى تزايد جبال القمامة في 
العديد من املراكز، أكد د.ماجد جورج 
على أن البرنامج اخلاص بإنشاء 
مصانع تدوير القمامة يتم بواسطة 
وزارة التنمي����ة احمللية مبوجب 
اتفاق م����ع وزارة االنتاج احلربي 
لتوفير مصان����ع لتدوير القمامة 
على مس����توى مدن اجلمهورية. 
وأوضح الوزير أن هذه املصانع 
تقابلها بعض املصاعب نظرا لعدم 
تشغيلها بشكل اقتصادي سليم، 
فلكي تعمل هذه املصانع وتنتج 
البد أن يكون هناك شكل اقتصادي 
أمثل للتشغيل لضمان عدم توقفه 
أو عدم تشغيله بالشكل األمثل، 
مشيرا إلى بعض النماذج الناجحة 
لبعض ه����ذه املصانع في بعض 

احملافظات.

»العصر القبطي« يبوح بأسراره في اإلسكندرية
االس����كندرية � أ.ش.أ: ع����رض املؤمتر 
القبطية مبكتبة  الدولي األول للدراسات 
االسكندرية  مجموعة من الدراسات احلديثة 
حول مالمح احلياة في مصر خالل العصر 

القبطي.
وتضمنت جلسات املؤمتر - الذي نظمه 
مركز اخلطوط مبكتبة االسكندرية بالتعاون 
مع املجلس األعلى لآلثار وجمعية اآلثار 
القبطية - عرضا لبحث بعنوان »اكتشافات 
جديدة مبدينة انتينوبوليس« للدكتور بيتر 
جروسمان أس����تاذ علم القبطيات ونائب 
رئي����س جمعية اآلثار القبطية والذي قام 
بعرض مجموعة من االكتش����افات ملعمار 
الكنائس املوجودة في اجلزء اجلنوبي من 
مدينة انتينوبوليس التي أنشأها اإلمبراطور 
الروماني هادريان وتقع حاليا شرق مدينة 

ملوي مبحافظة املنيا.
كما حتدثت - خالل اجللسة - الباحثة 
في علم املصريات في جامعة مونس����تر 
األملانية منة اهلل الدري عن دور الزراعة 
الديرية ومنتجاتها مس����تندة الى نتائج 
األبح����اث التي أجريت عل����ى أحد األديرة 
مبنطق����ة وادي النطرون والتي كش����فت 
عن معلوم����ات جديدة متهد الطريق نحو 
التوصل إلى فهم أفضل للممارسات الزراعية 
واس����تغالل األراضي الزراعية في سياق 

الرهبانية.
وعرض املشاركون في جلسات املؤمتر 
الذي يحمل عنوان »احلياة في مصر خالل 

العصر القبط����ي.. امل����دن والقرى رجال 
القانون والدين واألساقفة« دراسة فنية 
أثرية بعنوان »مختارات من التحف الفنية 
القبطية مبتاحف اململكة املتحدة«، حيث 
قدمت دراسة وصفية - من أحد األثريني 
- ملجموعة من التحف املعروضة مبتاحف 
اململكة املتحدة وفقا لعدد من العناصر ومنها 
التحف اخلش����بية واملنحوتات احلجرية 

واملنسوجات والتحف املعدنية.
كذلك قدم بحث بعنوان »اآلثار القبطية 
في مدينة اخمي����م ومقوماتها التاريخية 
واألثرية وتوظيفها سياحيا«، حيث ركز 
على دراسة اآلثار املسيحية املوجودة مبدينة 
اخميم مبحافظة سوهاج، مثل دير السيدة 
العذراء باحلواويش، ودير الشهداء ودير 
املالك بالس����الموني، ودير األنبا توماس 
الس����ائح، وغيرها من األديرة التي تشهد 
على مدى انتشار املسيحية والرهبنة في 
اخميم التي تعتبر من أغنى مناطق مصر 

بتراثها القبطي.
وكش����فت الدراسة عن عدد من املعالم 
التي متيزت به����ا مدينة اخميم من حيث 
الش����وارع غير املستقيمة وبعض املنازل 
التي تقع داخل أزق����ة أو عطفة وبعضها 
مهدم وبعضها جديد، كما مت تعريف سكانها 
على أساس وظيفتهم وعملهم ووصل عدد 
املهن بها ال����ى حوالي 33 مهنة مع وجود 
عناصر غير قليلة من السكان اليونانيني 
والرومان مما يشير إلى انفتاحها كمدينة 

على حضارات مختلفة.
كما ناقشت جلس����ات املؤمتر الدولي 
األول للدراسات القبطية - املنعقد حاليا 
مبكتبة اإلسكندرية - دراسة أثرية مقدمة 
من إحدى الباحثات حول كنيسة الشهيد 
مار جرجس كأهم املزارات الدينية في قرية 
ميت دمسيس بالدقهلية والتي تأسست عام 
1875 وتشبه في تخطيطها معظم كنائس 
دلتا مصر، ويوجد بداخلها 4 أعمدة رخامية 
ش����اهقة بارتفاع 6 أمتار، ويحتوي مزار 
الكنيس����ة على العديد م����ن القطع الفنية 
املتنوعة كخامات مس����تخدمة وأساليب 

صناعية وزخرفية.
وأكد املش����اركون في جلسات املؤمتر 
أن الفن القبطي حفل بالعديد من احلنايا 
التي زخرف بعضها باأللوان املائية واألخر 
باملنحوتات احلجرية التي حتمل صورة 
الصليب والصدفة وكانت للحنايا أهميتها 
الكبرى حيث انها تشير إلى اجتاه الصالة 
كما في حنايا قالي����ات الرهبان باألديرة 

والكنائس املصرية.
وأش����اروا إلى أن الفنان القبطي اهتم 
بزخرفة تلك احلنايا برس����وم القديسني 
والسيدة العذراء والسيد املسيح والرسل 
والش����هداء أو موضوع����ات م����ن التوراة 
واإلجنيل كما وجه األقباط عناية كبيرة 
إلى زخرفة اجلدران واحملاريب املوجودة 
في الكنائس بالتصوير احلائطي وخاصة 

احلنايا.

أكد زهير جرانة وزير السياحة زيادة احلركة السياحية الوافدة من 
الدول األوروبية إلى مصر في النصف األول من العام احلالي بنسبة 
21% مش����يرا إلى ان 6.9 ماليني سائح زاروا مصر خالل األشهر الستة 
من عام 2010 في حني لم يتعد هذا املؤش����ر 5.7 ماليني سائح أجنبي 
في العام املاضي، وأوضح ان هذا املؤشر االيجابي سببه ارتفاع عدد 
السياح القادمني من روسيا والذي وصل إلى نسبة 70% مقارنة بالفترة 

املماثلة من العام املاضي.
مضيفا أنه في الفترة الواقعة بني يناير ويونيو 2010 زار املنتجعات 

املصرية 1.5 مليون سائح روسي.
وتوقع وزير السياحة ان ترتفع معدالت احلركة السياحية لتصل 

إلى 15 مليون سائح يزورون مصر بنهاية العام احلالي.
موضحا أن الس����ياحة تعتبر في مصر أحد أعمدة االقتصاد حيث 

حققت في عام 2008 مبلغ 11 مليار دوالر.

وكان جرانة قد عقد عدة لقاءات مع سفراء كل من اليابان والصني 
وقب����رص أكد خاللها زيادة أعداد الس����ياح القادمني من اليابان خالل 
الفت����رة من يناير حتى أغس����طس 2010 بنس����بة 36% مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي وزيادة أعداد القادمني من الصني بنسبة %46 
متوقعا ان يصل عدد الس����ائحني الصينيني بنهاية العام احلالي إلى 

100 ألف سائح.
وأش����ار جرانة إلى سابق لقائه مع وزير السياحة القبرصي الذي 
مت في كازاخس����تان حيث مت خالل هذا اللقاء مناقش����ة تنفيذ اتفاقية 
تعاون اقليمي CRC بني مصر واألردن وقبرص وتتضمن هذه االتفاقية 
استعداد اجلانب القبرصي للتعاون مع اجلانب املصري في إطار سياسة 
اجلوار األوروبية من خالل برنامج محدد لتلبية املطلب املصري بتنفيذ 
برنامج تدريبي Chefs Olympic Medalist Team للطهاة املصريني من 
خالل نظرائهم القبرصيني ملنح الطهاة املصريني شهادات للتميز بعد 

إمتام البرنامج التدريبي.
هذا إلى جانب قيام الوزير القبرصي بتوجيه 
املعاه����د العليا للفنادق القبرصية بعقد دورات 
تدريبي����ة للطهاة املصريني. يأتي ذلك في إطار 
استراتيجية السياحة املصرية لالهتمام بجودة 
اخلدمة املقدمة للسائح وخاصة في مجال الفندقة 
وسالمة الغذاء. وأكد الوزير على جودة مستوى 

اخلدمة الس����ياحية وارتفاع مستوى 
الضياف����ة وأعرب ع����ن رغبته في 
التعاون في ه����ذا املجال موضحا 
التدريب واعداد كوادر بشرية  ان 
متمي����زة يأتي على رأس أولويات 

وزارة السياحة.

زيادة أعداد السياح إلى 15 مليوناً 
نهاية العام الحالي




