ودائما ..
عمار يا مصر
 .1أسعد المهتمين بالعمران فى بداية االسبوع لقاء السيد رئيس الجمهورية مع وزير الدولة للمجتمعات العمرانية
والذي عرض فيه على سيادته محاوالت معمارية لتحسين شكل الوحدات السكنية فى التأكيد على أن المعماري

المصري يمكنه أن يبدع إذا ما وجد التقدير واالستجابة من رب العمل ..وقد أكد السيد رئيس الجمهورية مرة
أخرى أن المدن الجديدة يلزم أن تكون فى صورة جديدة جذابة وأنها لمن يعملون بها وأنها لنسيج متكامل من

شرائح المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ..وكم نرجو أن تتحقق توجيهات السيد الرئيس من خالل مجموعة
سياسات تنفيذية تكافلية وتمويلية.

 .2وفى مساء السبت الماضي احتفاال بتأسيس شركة ضخمة للتنمية واالستثمار بمدينة 6أكتوبر ساهم فى %70
من رأسمالها مستثمرو مدينة السادس من أكتوبر ورعى التأسيس جمعية مستثمري المدينة ومجلس أمنائها .وال

شك أن مشاركة رواد الصناعة فى المدن الجديدة فى ادارتها وجذب مزيد من االستثمارات لها وخلق فرص

عمل جديدة بها لتشكيل البنية السكانية التى تمثل بالنسبة لهؤالء الرواد األساس السليم للتنمية يحقق الهدف

الحقيقي من انشاء المدن الجديدة ينشر السكان األن ومستقبال فوق الواقع الجغرافي المصري بما يحتاجونه
من مصادر رزق واسكان وخدمات ..ويؤكد ما قام به مستثمرو السادس من اكتوبر الشعور بالمسئولية فى

المشاركة فى التنمية ..الذي سيحقق ثمراته كاملة أذا ما تحددت األدوار وتكاملت واألمل كبير فى أن تتكرر
التجربة فى المدن األخرى.

 .3وفى استجابة فورية من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة فور صدور العدد الماضي من العمران اتصل سيادته
تليفونيا مؤكدا ان و ازرة الثقافة على استعداد لرعاية وتحديث ما استهدفته و ازرة الثقافة منذ خمسة وثالثين عاما
من انشاء حديقة ومتحف للتراث وأنها ايضا على استعداد لرعاية ودعم ترينالى للعمارة وقد طلب سيادته ان

تعد المنظمات المعمارية ورقة عمل فى هذا المجال لتأخذ مجالها التنفيذي فور اعتمادها ..وقد بدئ فعال فى

إعداد ذلك لنرى قريبا هذه األحالم بأذن اهلل .لقد كانت وجبة األسبوع العمرانية مليئة باألمل وبأن الغد أفضل.
ودائما عمار يا مصر..
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