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أخر اأخبار

مقتل امرأة وجنينها بعد إطاق نار في اعتصام القيادة ا

كتب رضا العراقي  ااربعاء 29 مايو 2019   1:00:45 م

قال رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة الدكتور محمد سعد الدين، بأنه ا تهاون فى تنفيذ كافة القرارات التى

تخدم سكان المدينة من حماية أرواحهم وتوفير سبل العيش الكريم اأمن والنظيف لهم، مشيرا بأن أى قانون

يعرقل تنفيذ قرارات مجلس اأمناء لخدمة المواطنين، سيعمل على تعديله.

 

 
جاء ذلك خال اإجتماع الشهرى لمجلس اأمناء، والذى عقد أمس، الثاثاء، بحضور النائب
البرلمانى الدكتور إبراهيم حجازى، والمهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذى للقاهرة
الجديدة، ونائبه المهندس محمود حسين، واللواء سيد عجان نائب رئيس مجلس اأمناء، وكافة

الرئيسية

/ أخبار مصر

خال اجتماعه الشهرى

مجلس أمناء القاهرة الجديدة يناقش حلول جذرية لمشاكل المرور واأمن
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أعضاء مجلس اأمناء والمسئولين الحكوميين فى كافة الوزارات والمؤسسات.
 

 
حيث أكد رئيس مجلس اأمناء، بأنه عقد اجتماع طارئ قبل عدة أيام مع اللواء خالد جاد نائب
مدير اأمن للقاهرة الجديدة، وقيادات المرور بالقاهرة الجديدة  إنهاء ازمة إشارات المرور، حيث
طلب اأخير وجود استشاريين لعمل مسح شامل لكافة محاور وشوارع المدينة لبدأ تنفيذ إشارات

مرورة ذكية.
 

 
وقال سعد الدين، بأنه بصدد تحديد لقاء مع وزارء الداخلية واإسكان، للتوصل معهم لحلول جذرية
لتنفيذ قرارات مجلس اأمناء والتصدى، للبيروقراطية والروتين الذى يعرقل تنفيذ كافة القرارات

التى تخدم المدينة وسكانها.
 

 
من جانبه قال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذى لمدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيضرب
بيد من حديد إزالة كافة المخالفات التى تشوه الشكل الحضارى للقاهرة الجديدة، والتعاون بأقصى
جهد فى تنفيذ قرارات مجلس اأمناء، مشيرا بأنه بدأ العمل فعليا فى عمل أسواق خاصة لتجميع

الباعة الجائلين فى أماكن محددة بدا من اإنتشار فى الشوارع.
 

 
وشكل مجلس اأمناء لجنة تضم أعضاء من المجلس والجهاز التنفيذى، لدراسة احتياجات كافة

اأجهزة الخدمية بالمدينة، لمحاولة سد العجز الذى تعانية المدينة فى الخدمات.
 

 
من ناحية أخرى طالب الدكتور إبراهيم حجازى النائب البرلمانى عن القاهرة الجديدة، من مجلس
اأمناء بوضع خطة استراتيجية للمدينة تركز على ستة محاور، هما ( اأمن- النظافة- الرعاية

الصحية- التعليم اأساسى- التخطيط العمرانى- الحدائق والمتنزهات).
 

 
وتجاوزت إجمالى القرارات التى اتخذها مجلس اامناء حتى اان، حاجز الـ 100 قرار يشتملون
على كافة المناحى الخدمية من صحة وتعليم وأمن ومرور ونظافة وخافه بإجمالى اعتمادات مالية

تقترب من 200 مليون جنيه.
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المدن الجديدةعيد الفطر المباركالقاهرة الجديدةمجلس أمناء القاهرة الجديدةالتصنيفات

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

2:04:09 م

إطاق قافلة طبية لرعاية أطفال فى ظروف الشوارع بالسيدة نفيسه

2:00:34 م

"القوى العاملة": التصديق علي 1351 عقدا وتأشيرة عمل خال شهر للمصريين باإمارات

1:59:26 م

القوى العاملة: إيقاف نشاط شركتين إلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

1:57:59 م

مبادرة "بينا مصر بكرة احلى " تعلم اطفال دور الرعاية ااسعافات ااولية

1:29:23 م
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