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شؤونمصرية

»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 
يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 

في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 

 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw 
إشراف: أحمد صبري

صورة 

وخرب
القاهرة ـ شيماء فاروق 

صرح وزير التضامن االجتماع����ي د.علي املصيلحي أن مجلس الوزراء 
برئاسة د. أحمد نظيف سيصدر خالل أيام القواعد التنفيذية ملشروع توزيع 
أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، والذي يبدأ تنفيذه أول يناير القادم، وتقرر 
صرف أسطوانة شهريا لكل أسرة حتى ٣ أفراد وأسطوانتني لألسر التي تزيد 
على ذلك، على أن يقوم املواطن بصرف األسطوانة بالسعر املدعم من خالل 
الكوبونات من مكتب التموين التابع له ويتم طرح أسطوانات بالسعر احلر، 

واملقترح أن يتراوح بني 20 و25 جنيها في األسطوانة ملن يرغب. 

أنبوبة بوتاجاز شهريًا لكل أسرة من 3 أفراد والسعر الحر من 20 إلى 25 جنيهًا

من أول 
السطر

نقطة 

ه��ل تتذكرون س��يد األكالت 
املصري��ة الصميمة، أيوه »الفول 
املدمس« الذي ال تستطيع أن جتد 
شخصا في مصر من الوزير إلى 
اخلفير ال يأكله، الفول يا س��ادة 
أصبح مهددا باالنقراض من فوق 

طاولة املصري البسيط!
نعم أنت لم تخطئ قراءة اجلملة 
السابقة، الفول املدمس الذي يخرج 
كل مصري بس��يط من بيته مع 
إشراقة ش��مس كل صباح وهو 
يهرول ليحج��ز مكانا على عربة 
الفول ممنيا نفسه بأن يدفع جنيها 
واحدا ويستمتع بطعم جميل ألبسط 
أكلة مصرية، من املمكن أن يصبح 
ذكرى للغالبة يتحسرون على أيامه، 
فبكل صراح��ة قد ال يجد هؤالء 

الناس حتى الفول ليأكلوه.
حيث قف��زت أس��عار الفول 
الصحيح إلى 7 جنيهات للكيلو، 
مما دفع أصح��اب عربات الفول 
املدمس إلى رفع سعر الطبق إلى 
أكثر من 3 جنيهات، محذرين من 
أن استمرار ارتفاع األسعار سيصل 

بسعر الطبق إلى 5 جنيهات.
رفقا بالبسطاء، فحتى الفول 
لم يسلم من وحش الغالء، فبعد 
أن هجم عل��ى الطماطم وغيرها 
من اخلضراوات لم يجد إال قوت 
الغالبة، ليفترسه دون رحمة، ملاذا ال 
نزيد من مساحة األراضي الزراعية 
املخصصة لزراعة الفول كما يطالب 
مرارا وتكرارا خبراء الزراعة حتى 

نقلل من كميات استيراده؟
من املع��روف أن مصر ظلت 
لعقود طويلة لديه��ا اكتفاء ذاتي 
من الفول، ب��ل كانت تصدر منه 
كميات كبيرة، فماذا حدث اآلن حتى 

نستورد منه الكميات الكبيرة؟

الفول المدمس
 مهدد باالنقراض!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

فاروق الباز: المياه الجوفية
 تلبي حاجتنا لـ 100 عام 

خطة إلنشاء أكبر تجمع 
تجاري في أفريقيا 

القاهرة: أعلن وزير التجارة والصناعة املصري رشيد محمد
رشيد أن مصر وجنوب أفريقيا تقودان مفاوضات لدمج جتمعات 
»كوميس���ا« و»سادك« و»شرق أفريقيا« في كيان واحد، إلنشاء 

أكبر منطقة للتجارة احلرة في أفريقيا تضم نحو 26 دولة.
كالم رشيد جاء خالل افتتاح منتدى األعمال املصري � اجلنوب 
أفريقي في حضور الرئيس اجلنوب أفريقي جاكوب زوما يرافقه 
وزراء و120 رجل أعمال، بينما حضر عن اجلانب املصري ممثلون 
لنحو 800 شركة، وفقا ملا ورد باملوقع الرسمي ل� »احلزب الوطنى 

الدميوقراطي« املصري.
وأعلن رشيد االتفاق مع نظيره اجلنوب أفريقي روب ديفيس، 
على زيارة جنوب أفريقيا نهاية فبراير املقبل، إلجراء مباحثات 
لتوفير فرص جديدة للتعاون، مشددا على أهمية تأسيس مجلس 

أعمال مصري � جنوب أفريقي.
وعدد رشيد االجراءات التي اتخذتها احلكومة املصرية بهدف 
حتسني مناخ األعمال واالستثمار، مشيرا إلى »اجراءات إصالحية 
ساهمت في تطوير األداء االقتصادي وحتقيق معدالت منو مرتفعة 
وتوفير بيئة عمل متطورة«، مذكرا بإبرام مصر »اتفاقات جتارة 
حرة كثيرة مع دول وجتمعات اقتصادية كبيرة آخرها مع جتمع 

)ميركسور( في أميركا الالتينية«.

  القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت
تتواصل ردود األفعال على إعالن علي الدين 
ه���الل أمني اإلع���الم باحلزب الوطن���ي احلاكم 
ان الرئيس حس���ني مبارك هو مرشح احلزب 
لالنتخابات الرئاسية في 2011، فمن جانبه اعتبر 
محمد س���عد الكتاتني رئيس الكتلة البرملانية 
لإلخوان املس���لمني، اإلعالن عن مرشح احلزب 
الوطني للرئاسة حاليا، نوعا من التشويش على 

انتخابات مجلس الشعب املقبلة.
ونقلت صحيفة »املصري اليوم« عن الكتاتني 
قوله إنه من املنطقي ان ينصب االهتمام اآلن على 
االنتخاب���ات البرملانية املقبلة وليس انتخابات 
الرئاس���ة، أما أن يجري قلب اآلية فهذا أمر غير 

مقبول.
وفي س���ياق متصل، اعتبر عدد من قيادات 
األحزاب والقوى السياسية املعارضة تصريحات 
هالل ال حتمل مفاجأة على اإلطالق، وقال د.أسامة 
الغزالي حرب رئيس حزب اجلبهة: »إحنا متأكدين 
متاما أن الرئيس مبارك س���يظل رئيس���ا مدى 
احلياة، والذين راهنوا على ترشيح احلزب الوطني 
جلمال مبارك في االنتخابات الرئاسية املقبلة، 
مخطئون وال يعرفون طبيعة احلكم أو النظام 

السياسي في مصر«.
وقال د.عبداجلليل مصطفى املنس���ق العام 
للجمعية الوطنية للتغيير: »أخيرا، دخلت معايير 
د.علي الدين هالل، التي اعتبر فيها أن ترشيح 
أي شخص أمام الرئيس مبارك »قلة أدب« حيز 
التطبيق، وتساءل: هل هذا اإلعالن آخر كالم وال 

لسه في اجلراب أشياء أخرى؟«.
ب���دوره، أك���د رفعت الس���عيد رئيس حزب 
التجم���ع، أن الرئيس مبارك نفس�������ه قال هذا 
التصري����ح من قبل في زيارته األخيرة الفتتاح 
عدد من املشروعات في القناطر اخليرية، حينما 

س����أل د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، عن بعض 
التطويرات في املش���اريع، وأجابه نظيف بأنه 
أعطى مهلة حتى 2012 وكان رد الرئيس أنه لن 
ينتظر بعد هذه املهلة، مما يعنى أنه باق حتى 
بعد 2012، واعتبر السعيد أن تصريح هالل حسم 
األمور بش���كل قاطع كي تتوق���ف كل املهاترات 

اخلاصة بالتوريث.
وكان عل���ي الدين هالل أم���ني إعالم احلزب 
الوطن���ي الدميوقراطي في مصر قدصرح امس 
األول بأن الرئيس حس���ني مبارك هو مرش���ح 
احلزب لالنتخابات الرئاسية املتوقع أن جتري 

في النصف الثاني من 2011.
ونقلت جريدة »الش���روق« عن هالل قوله: 
»عملية الترشيح الرسمية لن تتم إال قبل شهر 
أو شهرين من االنتخابات التي لم يتحدد موعدها 
بع���د ولكن من املتوقع أن جت���رى في النصف 

الثاني من 2011«.
واض���اف هالل في مكامل���ة هاتفية مع وكالة 
»رويترز« »مرشح احل����زب الوطني لالنتخاب���ات 
الرئاسية القادمة هو الرئيس محمد حسني مبارك، 

هذه هي إرادة كل قيادات احلزب«.
وكان ه���الل قد أملح في تصريحات ببرنامج 
حواري عرضته في وقت سابق قناة احلرة التي 
تبث إرسالها باللغة العربية من الواليات املتحدة 

إلى أن االنتخابات رمبا جت���رى في أكتوبر.
ولم يعلن مبارك بنفس�������ه بعد ما اذا كان 

يعتزم الترشح لوالية سادسة ام ال.
وتتردد منذ س���ن����وات تكهنات عن س���عي 
جنله األصغر جمال مبارك )46 عاما( للترشح 

للمنصب إال انه لم يكشف كذلك نواياه.
وخالل زي���ارة إليطاليا في مايو املاضي وجه 
إليه س���ؤال مباشر عما اذا كان سيترشح العام 

املقبل فاكتفى بالقول »اهلل وحده يعلم«.

»المعارضة«: تصريحات هالل »غير مفاجئة«
وتعتبر  تشويشاً على انتخابات  مجلس الشعب 

بعد إعالنه ترشيح »الوطني« لمبارك في االنتخابات الرئاسية 2011

القاهرة: قال العالم املصري د. فاروق الباز مدير مركز أبحاث
الفضاء بجامعة بوسطن بالواليات املتحدة األميركية، إن تطوير 
التعليم في مصر يحتاج إلى 10 س����نوات على األقل حتى يصل إلى 

اجلودة املطلوبة.
وأضاف الباز ف����ي معرض تعليقه على إبرامه اتفاق تعاون مع 
وزارة التربية والتعليم لالس����تعانة بخبرته ف����ي تطوير مناهج 
العلوم وأساليب تدريسها مبختلف مراحل التعليم قبل اجلامعي، 
ان تطوير التعليم يجب أن يكون شامال جلميع املناهج وأن يكون 
تدريجيا من الصفوف الدراس����ية األول����ى حتى يكون هناك ترابط 
وتكامل بني املناهج، مطالبا بضرورة االستفادة من خريجي كليات 

العلوم املختلفة ليقوموا بتدريس املواد العلمية للطالب.
وعلى صعيد آخر أكد الباز في احملاضرة التي ألقاها خالل أعمال 
اليوم الثاني من الندوة الدولية حول دور تكنولوجيا األقمار الصناعية 
في تقليل الفجوة التكنولوجية والتي بدأت أعمالها االثنني ونظمتها 
الهيئة القومية لالستش����عار عن بعد وعلوم الفضاء باالشتراك مع 
الشبكة البينية اإلسالمية حول علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتعاون 
مع وكالة الفضاء الباكستانية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، أنه ميكن 
استغالل املياه اجلوفية في مصر ملدة مائة عام قادمة.. نافيا وجود 

أي مشكلة بشأن مستقبل هذه املياه في مصر.
كما أكد الباز وجود العديد من خزانات املياه اجلوفية في الصحراء 
الغربية التي يرجع تكوينها إلى 25 ألف س����نة، وأن هذه اخلزانات 
أصبحت غير متجددة نتيجة لقلة س����قوط األمطار عليها، مشيرا 
إلى أن صور األقمار الصناعية تعطى احتمالية وجود مياه جوفية 
فقط لوجود دالالت ولكن ال تس����تطيع اجلزم بوجود مياه جوفية 

وحتديد مدى صالحيتها لالستخدام اآلدمي.
ودعا العالم املص����ري فاروق الباز، إل����ى تصنيع قمر صناعي 
يستخدم فقط للكشف عن املياه اجلوفية واآلثار واملعادن املختلفة 
املدفونة حتت س����طح الصحراء يعتمد على املستشعرات الرادارية 

وتطبيقاتها.

الوفد يدعم مرشحيه بـ 12 مليون جنيه 
و»اإلخوان« يتمسكون بشعار »اإلسالم هو الحل«

.. وفشل »ائتالف المعارضة الرباعي« 

فيما أعلن حزب الوفد القائمة األولى 
ملرشحيه في انتخابات مجلس الشعب، 
اكدت جماعة اإلخوان رسميا أنها ستخوض 
انتخابات مجلس الشعب املقبلة من منطلق 
املشاركة ال املغالبة، حتت شعار »اإلسالم 
هو احلل«، ألنه يعبر عن تاريخ وثقافة 
مصر، وصدرت أح����كام قضائية تؤيد 

قانونيته على حد قولها. 
وأضاف����ت اجلماع����ة، في رس����التها 
األس����بوعية أم����س االول، على موقعها 
الرس����مي، ان تصريحات بعض قيادات 
احلزب الوطني بأن اإلخوان لن يحصلوا 
عل����ى مقاعد في االنتخاب����ات البرملانية 
املقبلة، تؤك����د أن النية مبيتة للتزوير، 
ألن االنتخابات النزيهة في العالم ال ميكن 
التنبؤ بنتائجها إال بعد الفرز الصحيح 

لألصوات.
وانتقدت اعتق����ال أعضائها، وإغالق 
وإنذار بعض القنوات الفضائية، وقالت 
إن هذا يشير إلى أن النية مبيتة لتكميم 
األفواه، ومنع اإلعالم احلر من كش����ف 

الفساد في االنتخابات املقبلة.
وع����ن قائمة »الوفد« قال د. الس����يد 

البدوي، رئيس احلزب، إن الهيئة العليا 
وافقت على القائمة األولى ملرشحي الوفد، 
وتضم 1٧6 مرشحا في 2٧ محافظة بينهم 
1٧ سيدة على مقاعد الكوتا، واضاف، خالل 
مؤمتر صحافي عقد االسبوع املاضي، بعد 
اجتماع الهيئة العليا، أنهم ناقشوا خالل 
االجتماع ٣4 تظلما، واس����تدعت الهيئة 
رؤس����اء وس����كرتيري جلان احملافظات 
لالس����تماع إلى رأيهم في التظلمات ثم 
التصويت عليها، وأكد أن الهيئة العليا 
هي صاحبة احلق األصيل في إقرار أسماء 

مرشحي احلزب.
وأوض����ح الب����دوي أن الهيئة العليا 
اعتمدت خطة احلملة اإلعالمية واإلعالنية 
لدعم مرش����حي الوفد، بتكلفة 12 مليون 
جنيه من تبرعات أعضاء الهيئة، مشيرا 
إلى أنها سوف تبدأ خالل 48 ساعة في عدد 
كبير من القنوات األرضية والفضائية، عدا 
قناة احلياة »التي ميتلكها البدوي«، كما 
سيتم عرض احلملة في 4 محطات إذاعية 
وإعالنات في أماكن متميزة بالشوارع وفى 
مواقع اإلنترنت الشهيرة. ولفت البدوي 
إلى أن شعار »الوفد« في حملته هو »يا 

بلدنا آن األوان«.
وأعلن أن الهيئ����ة العليا قررت دعم 
مرشحي الوفد ماليا حسب قوة كل مرشح، 
وأوضح أن هذا الدعم سيكون من أموال 

احلزب.
وأضاف الب����دوي ان القائمة الثانية 
حلزب الوفد سوف تضم بعض الرموز 
القوية، ومن املقرر إعالنها خالل أسبوع، 
مشيرا إلى أن الهيئة العليا للوفد طالبت 
رامي لكح بالترش����ح في دائرة ش����برا 

مبحافظة القاهرة، وقد استجاب.
وأعلن البدوي أن هناك 12 مرش����حا 
مستقال س����وف يترشحون على مبادئ 
الوفد، وسوف يتمتع هؤالء املرشحون 
بنفس الدعم املقدم من احلزب ملرشحي 
الوفد. وبشأن مسألة التنسيق مع أحزاب 
االئتالف، أكد رئيس احلزب أنه س����يتم 
التنسيق مع حزبي التجمع والناصري 
بش����أن الدوائر، مشددا على عدم وجود 
تنس����يق مركزي مع جماع����ة اإلخوان 
املسلمني، لكن هناك مساحة حرية ملرشحي 
احلزب لينسقوا مع باقي املرشحني سواء 
من املعارضة أو اإلخوان، وأوضح أن هناك 

حاالت نادرة جدا شهدت الدفع مبرشحني 
اثنني للوفد في دائرة واحدة.

وأشار إلى أن القائمة لم تراع مسألة 
ت����رك الدوائر لرموز احل����زب الوطني، 
ولم يت����م إخالء دوائر لهم، وأمام وزراء 

حاليني.
البدوي أسفه لعدم استجابة  وأبدى 
احلكومة لضمانات نزاهة االنتخابات التي 
طالبت بها أحزاب االئتالف، وقال: »هذا 
األمر يضعنا في مواجهة مهمة للغاية، 
وفى هذا الصدد أنش����أنا وحدة ملراقبة 
االنتخابات وس����يتم رصد أي مخالفات 
أثن����اء االنتخابات وإرس����الها بالصوت 
والصورة في نفس اللحظة بتقنية معينة 
بالس����تااليت جلميع القنوات الفضائية 
واملواقع ووكاالت األنباء«. وأكد أن حزب 
الوفد يطالب بشهود من منظمات املجتمع 
املدني، عربا وأوروبيني وأفارقة، ويرفض 
اإلشراف الدولي على االنتخابات ألنه يخل 

بالسيادة الوطنية.
وقال رئيس الوفد: نثق في وعد الرئيس 
مبارك عندما أعلن أن نزاهة االنتخابات 

على مسؤوليته الشخصية.

أكد كتاب وخبراء سياس���يون على 
فشل االئتالف الرباعي بني أحزاب »الوفد 
والناصري والتجمع واجلبهة«، السيما 
بعد قرار حزب اجلبهة الدميوقراطية 
إلى  االنس���حاب من االئتالف، إضافة 
وجود بعض اخلالف���ات بني األحزاب 

الثالثة األخرى.
واعتبر د.عمار علي حسن، مدير مركز 
أبحاث ودراس���ات الشرق األوسط في 
وكالة أنباء الشرق األوسط، والقيادي 
باجلمعية الوطنية للتغيير، أن االئتالف 
الرباعي فشل، وتراجع، ولم يحقق أي 

نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وتأكيدا على ما سبق، قال د.عمرو 
الش���وبكي، خبير النظم السياس���ية 
السياسية  مبركز األهرام للدراس���ات 
ائتالف املعارضة  إن  واإلستراتيجية، 
بالشكل احلالي فشل ألن فكرته األساسية 
كانت قائمة على التحالف بني األحزاب 
األربعة، مشيرا إلى أن األحزاب جميعا لم 

تستطع االتفاق حول موقف واحد.
من جانب���ه، رأى منير فخري عبد 
النور، الس���كرتير العام حلزب الوفد، 
أن احلك���م عل���ى االئتالف بالفش���ل 
مبنزلة استباق لألمور، داعيا اجلميع 
إلى االنتظ���ار حتى انتهاء االنتخابات 
املقبلة، والتي ميكن بعدها  البرملانية 
احلكم بش���كل واضح وسليم، وطرح 
س���ؤال هل االئتالف جنح وأدى دوره 

أم فشل؟
وأضاف عبدالنور أن عملية التنسيق 
بني األحزاب املشاركة في االئتالف صعبة 
للغاية، ألن التنسيق الداخلي في حد 
ذاته للحزب الواحد أمر ليس بالسهل، 
موضحا أنه مت بالفعل اتفاق بني األحزاب 
الثالثة »الوفد والناصري والتجمع« على 
القيام بأحد اخليارين، إما إخالء الدائرة 
من البداية ملرشح أحد أحزاب االئتالف، 
وإما اإلبقاء على مرشحي األحزاب في 
املرحلة األولى على أن يتم االتفاق على 

مرشح واحد في حالة اإلعادة.
وع���ن انس���حاب ح���زب اجلبهة 
الدميوقراطية من االئتالف، بسبب قرار 
األحزاب الثالثة األخرى باملشاركة في 
االنتخابات، بعد رفض النظام االستجابة 
لضمانات نزاهة العملية االنتخابية، قال 
السكرتير العام حلزب الوفد إن انسحاب 
ح���زب اجلبهة كان متوقعا، ولم يؤثر 
على االئتالف بشكل قوي، مشيرا إلى أن 
حزب اجلبهة حديث النشأة، وانتشاره 
محدود، كما أن عدد القادرين على خوض 

املعارك االنتخابية فيه قليل.
فيما أوضح د.محمد أبوالعال، نائب 
رئيس احلزب الناصري، ان حزبه مازال 
يعتبر اجلبهة أحد أح���زاب االئتالف 
التفاقهم جميعا ف���ي العديد من املهام 
واألهداف املشتركة، ولكن هناك نقطة 
وحيدة دفعت اجلبهة إلى االنس���حاب 
الثالثة األخرى  عندما قررت األحزاب 

خوض االنتخابات املقبلة.

ورفض أبوالعال ما قيل عن فش���ل 
االئتالف والقول بوجود خالفات قوية 
بني أطرافه، مؤكدا أن هناك تنس���يقا 
وتفاهم���ا كامال بني األح���زاب الثالثة 
املستمرة في االئتالف، وأشار إلى قرار 
حزب التجمع بإخالء دائرة الس���احل 
للحزب الناص���ري، وهي الدائرة التي 

سيخوض أبوالعال االنتخابات بها.
كم���ا ش���دد نائب رئي���س احلزب 
الناصري عل���ى نفيه أن يكون رئيس 
حزب الوفد غير مرح����ب بهذا االئتالف، 
موضح����ا أن اعتذار الوفد عن اجتماع 
الس���بت املاضي جاء نظ���را لظروف 
احلزب وانش���غاالته، ولكن التنسيق 
بني األح����زاب الثالثة، قوي ومستم����ر 
واالختالفات مجرد وجهات نظر وليست 
خالف���ات جوهرية، قائال: »مرش���حو 
االئتالف ق���ادرون على حتقيق نتائج 
جيدة باالنتخاب���ات املقبلة، ولينتظر 

اجلميع ليرى في النهاية«.

مزايا ضريبية وإعفاءات 
جمركية لتنفيذ

 »إحالل المقطورات« 
القاهرة ـ شيماء فاروق

أصدر رئي��س مجلس الوزراء 
د.أحمد نظيف قرارا بتشكيل جلنة 
وزارية برئاسة وزير املالية وعضوية 
كل م��ن وزراء التجارة والصناعة 
والنقل، ومس��اعد وزير الداخلية، 
وذلك لإلشراف على تنفيذ مشروع 
إحالل وتعديل املقطورات على نحو 
يس��اعد أصحاب املقطورات على 
تنفيذ قانون امل��رور اجلديد رقم 
121 لس��نة 2008. وص��رح وزير 
املالية د.يوسف بطرس غالي بأن 
اللجنة ستتولى وضع نظام إلحالل 
املقطورات طبقا ألحكام قانون املرور 
اجلديد س��واء من خالل استبدال 
مركبات نقل جديدة محل املقطورات 
احلالي��ة أو من خالل إجراء عملية 
تعديل على املقطورات وس��يارات 
النقل وذلك حسب احلالة الفنية لكل 
مقطورة. كما ستقوم اللجنة بوضع 
آليات التمويل، وحتديد دور كل جهة 
مش��اركة في املشروع، وإجراءات 
االشتراك في املشروع، باإلضافة إلى 
اإلشراف على التنفيذ. وأكد غالي أنه 
سيتم وضع مجموعة من احلوافز 
املالية لتشجيع أصحاب املقطورات 
على االشتراك في املشروع خاصة 
أنه يتم تنفيذه بشكل اختياري مبا 
ال يتعارض مع القانون. من جانبه، 
أش��ار نبيل رشدان مساعد وزير 
املالية وأمني اللجنة الوزارية املكلفة 
باإلش��راف على املشروع إلى أن 
احلوافز املالية التي س��يتم منحها 
ستتضمن بعض اإلعفاءات اجلمركية 
وكذلك س��داد وزارة املالية قيمة 
ضرائب املبيعات نيابة عن املستفيد 
وهو ما س��يؤدي إلى خفض قيمة 
القرض الذي يحصل عليه أصحاب 
املقطورات املشاركني في املشروع 
وذلك على غرار احلوافز املالية التي 
مت منحها للمشاركني في مشروع 
القدمي.  التاكسي  إحالل س��يارات 
وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع 
الشركات التي سيتم التعاون معها 
لتوريد املقطورات أو تعديلها وكذلك 
البنوك التي ستمنح القروض  مع 
للراغبني في االشتراك في املشروع، 
مشيرا إلى حرص وزارة املالية على 
وضع خطوات وش��روط ميسرة 
لالشتراك في املشروع وتشجيع 
أصحاب املقطورات على االستفادة 
من مزاياه العديدة. وقال رش��دان 
إنه س��يتم اإلعالن قريبا عن رقم 
خط تلفوني ساخن لتلقي طلبات 
التسجيل في املشروع والذي من 
املتوقع أن يبدأ تنفيذه نهاية العام 

احلالي.


