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اهليئة العامة لالستعالمات
قطاع اإلعالم الداخلى      

االنتماء قضية وطن

التعليم بين المركزية والالمركزية

معا لدعم مصابى اللغام
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ية وغرب الدلتا 3  النيل ونإعالم إسكندر العدد التاسع والع�رش

ملكة العدد

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل 
المصدر  تكن  لم  إن  مصر،  فى  القومى 
األهم على االطالق. ويكفى أن نعرف أن 
دخل مصر من السياحة فى عام 2010  
أضعاف  ثالثة  أى  دوالر  مليار   12 بلغ 
النقد الدولى الذى نعانى  قرض صندوق 
األمرين للحصول عليه، وهو مايوضح لنا 
الفاتورة الباهظة التى ندفعها جراء استمرار 
والتى  السياسية  واالضطرابات  االحتقان 
إلى  الوافدة  السياحة  معدالت  دفعت 
مسبوقه. غير  بصورة  التراجع  إلى  مصر 
بتذليل  االهتمام  فإن  ماسبق  ضوء  وفى 
مصر  جهود  تقوض  التى   - العقبات 
السياحية  مكانتها  سابق  إلى  العودة  فى 
اهتمام  صدارة  تحتل  أن  يجب   –
أو  االعالم  أو  الحكومه  سواء  الجميع 
وغياب  تخبط  فكفانا  المدنى،  المجتمع 
أكثر  خالل  ماعانيناه  وكفانا  لألولويات 
النقدى  االحتياطى  ونصف،  عامين  من 
غابت،  األجنبية  واالستثمارات  تآكل 
وقيمة الجنية تدهورت. ومع ذلك ظلت 
المصلحة الشخصية هى الدافع والمحرك 
وغابت المصالح الوطنية العليا فى خضم 
النجده  قد  كيان  على  سياسى  صراع 
الحالية. األحوال  أستمرت  إذا  أساساً 

العامة  للهيئة  التحيز  قبيل  من  وليس 
لالستعالمات أن ننادى أن تحذو حذوها 
وسائل اإلعالم الجماهيرية التى الهم لها 
الحقيقة  هى  فتلك  الفتن،  تأجيج  سوى 
الواقعة. فأين قضية السياحة من أولويات 
 “400  “ عددها  يبلغ  التى  الفضائيات 
هذا  على  األلويات  غابت  لماذا  فضائيه 
اقتصاديا  البالد  إغراق  هل  ؟!  النحو 
أسئله  كلها  مقصود؟  أمر  واجتماعيا 
إلى متخصص لإلجابه  مشروعة التحتاج 
العادى  الشارع  رجل  يفهمها  وإنما  عليه 
من  لمصلحة  ويتساءل  جيدا  ويدركها 
استمرار هذه األوضاع المعكوسة وهكذا 
أن  السياحة محورية اليمكن  تظل قضية 
الوضع  كان  مهما  عنها  الطرف  نغض 
 12 تساهم  فالسياحة  الراهن.  السياسى 
ويعمل  المصرى  المحلى  الناتج  من   %
بها 3 ماليين مواطن،  يبلغ عدد أسرهم 
فى المتوسط 12 مليون فرد، كل هؤالء 
اليعنيهم الصراع السياسى بقدر مايعنيهم 
“لقمة العيش“ ولالسف غابت عن تفكير 
النخبة والساسة ولكن الحتمية التاريخية 
تؤكد أنهم سيندموا بعد فوات األوان ..

                رئيس التحرير
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ية ية والالمركز ن املركز التعل� ب�ي

 مرحلة مابعد اممال
ىف

لتعل�مي � شك فيه أن االرتقاء �اب
، يعد مسأهل حياة أو موت دون أية مبالغة؛  ثورة ينا�مي
كيان  دد  و�ة ا  نعي�هش ال�ة  الفو�ىف  مظاهر  لك  أن  ذلك 
ساس سوء التعل�مي والذى 

أ
ال الدوهل عىل هذا النحو مرده �اب

خرى.ومن هنا 
أ
وانب اال دى عىل لك الاب أل�ة بظالل من ال�ة

الندوة  هلذه  ية  سكندر الإ �اب عالم  لالإ النيل  مركز  تنظ�مي  اكن 
آفاق  لفتح   حماوهلة 

ىف
� زايدل  هانس  مؤسسة  مع  لتعاون  �اب

ية  لالمركز �اب بطها  ر خالل  من  التعليمية  للعملية  جديدة 

دارة.  وم مبتكر لالإ مك�ىف

مل  الج يرسى  الدكتور/  ستاذ 
أ
ال من  الك  املركز  استضاف 

حممود  ستاذ/ 
أ
وال سبق 

أ
ال التعل�مي  ووز�مي  بوى  ال�رت ب�مي  الخ

دث 
رت

� ية.  سكندر لإ �ج والتعل�مي  بية  ال�رت وزارة  وكيل  ي�خ  العر

ا السبق 
أ
ية اكن هلا دا� سكندر مل مؤكدا أن الإ د/ يرسى الج

ا  بي�خ من   مرص 
خ

� التعل�مي  لتطو�مي  مبتكرة  مبادرات  تقد�مي   
خ

�

من  نحه 
رت
� ا  �ج التعل�مي   

خ
� طفرة  ثل 

رت
� ال�رت  ية  لالمركز �ج خذ 

أ
ال

اك  �رش ا لإ
أ
نح إطارا مال�

رت
ا � سلطات أوسع للهيئات احمللية امك أ�خ

ا الذاتية، امك تسامه  طيط وتنفيذ تنمي�رت خ  �رت
خ

تمعات احمللية � احملج

 
خ

خ � الفاعل�مي تلف  قراطية ومشاركة حمخ الد�مي  نرسرش 
خ

يه � الالمركز

وتهسيل  وقراطية  الب�مي من  الد  فضال عن  التنموية،  العملية 

ية  مج الالمركز �خ  أن بداية �ج
خ

وترسيع معلية صنع القرار.  امك أو�

هيدا للتطبيق 
رت
.  و�رت تطبيقه مبدئيا عىل 6 حمافظات �  التعل�مي

خ
�

ن، وأشار 
آ
دث ح�رت ال ية  وهو مامل �مي مهور عىل مستوى الج

 مرص همي 91 % مقارنة بـ%9  
خ

إىل أن نسبة التعل�مي الكوىم �

مفاجئة  تكون  قد  نسبة  وه  أنواعه  بلك  اص  الخ للقطاع 

سبق أن كثافة الفصول الرهيبة 
أ
كد وز�مي التعل�مي ال خ وأ �مي للكث�مي

ية أحد أمه معوقات تطو�مي التعل�مي  سكندر  املدن وخاصة الإ
خ

�

التطو�مي  عىل:  ساس 
أ
ل �ج تنطوى  التعل�مي   

خ
� يه  الالمركز أن  امك 

دارى – معاي�مي التقي�مي الذا�رت ، ولذا  اهليىلك – التطو�مي املاىل والإ

ثل 
رت
� ولكن  ا،  ذا�رت د  �ج ا  ـً هدفـ تعد  ل   ، التعل�مي ية  فإن لمركز

يد  ل بنقل السلطات ومز وَّ
أ
مي املقام ال

خ
فلسفة جديدة معنية �

بية  عىل )وزارة ال�رت
أ
من الصالحيات، من املستوى املركزي ال

وإدارات  ت،  �مي )مد�مي أد�خ  ية 
ّ
حمل ت  مستو�مي إىل   ،) والتعل�مي

بية  ي�خ وكيل وزارة ال�رت ستاذ/ حممود العر
أ
تعليمية(. بي�خ ركز ال

ورة اتباع طرق تدريس غ�مي تقليدية، وتغي�مي  والتعل�مي – عىل �خ

و 
خ

اه � ج
رت

كد عىل أن ال� الشلك التقليدي لجرة الدراسة وأ

أنه   
َّ
إل  ، أمًرا حمموًدا  والتعل�مي  بية  ال�رت مي 

خ
� ية  الالمركز تطبيق 

ا 
خ

ظرو� دولرت  للك  فإن  لطبع  و�ج مه، 
ّ

تنظ ضوابط  إىل  تاج  �مي

مي 
خ

 طيبة �
ً
ارا

رش
ا يعطمي �

خ
ا توضع الضوابط.. � وج�ج مي �ج

اصة، ال�رت الخ

مي كث�مي من دول العامل 
خ

ا للتطبيق � ـً ــ
أ
، قد ل يكون مال�

ً
أملانيا مثال

عية،  تلف النظم الج�رت خ ماكنيات، و�رت خ الإ ، حيث تتبا�مي الناىممي

ملدخالت  اتيجية  س�رت الإ هداف 
أ
وال الثقافية،  ات  والتو�جّ

ية التعل�مي  رجات العملية التعليمية. غ�مي أن تطبيق لمركز
خ

وحم

مي 
خ

قراطية والتنّوع � خ مبدأ الد�مي ا تعز�مي  مرص ل فوائد ظاهرة م�خ
خ

�

اهات  ج
رت

قق التوافق مع ال� ا �مي بوية والتعليمية، �ج الت ال�رت احملج

والبتاكر،  بداع  الإ وتنمية  املواهب،  از  إ�ج وكذلك  الديثة 

من  قدر  وتوف�مي  املتجدد،  للتجريب  الفرصة،  حة  إ�رت ظل  مي 
خ

�

الرسيع.  م 
ّ

التقد يضمن  ا  �ج  ، خ الروت�مي عىل  والقضاء  ـة  ـّ ي الر

خ املدرسة  هود الذاتية، وتوطيد العالقة ب�مي خ الج فضال عن تعز�مي

ا  �ج املدارس،  خ  ب�مي ة  املستحبَّ التنافسية  خ  وتعز�مي احملىلمي  تمع  واحملج

بوية .. ، وتنمية الكفاءات ال�رت قق جودة التعل�مي �مي

سبق : 
أ
وز�مي التعل�مي ال

ضة البالد            تطو�مي التعل�مي احلكوىم هو السبيل الوحيد ل�هن
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التوعية الصحية لطالب المدارس

سندا  أصبح  الصحي  ن  التأم�ي
قو� ومقوما أساسيا من مقومات 
وعالج  لوقاية  مرص  ي 

ن
� احلياة 

مراحهل  تلف  من ي 
ن

� املواطن 
عالجية  خدمة  وتقدت  ية  العمر
ي وقت يشعر فيه املواطن 

ن
مي�ة �

ور  و�ن ايد  ن ت�هت اقتصادية  زمة 
أ
�اب

أقل  بيئة  ظل  ي 
ن

� ئية  و�اب أمراض 
ا ملوثة ا أ�ن مايقال ف�ي

ور ندوة هلذ ا نظم مركز النيل بدم�ن

تيس�  سبل   (( حول  حواري  ولقاء 

 )) ن  لملنتفع�ي الصحي  ن  التأم�ي خدمات 

بسبل  يفه  وتعر لملواطن  الصحي  الوعي  لرفع 

ن  احلصول عىل خدمة حصية من هيئة التأم�ي

ا آمال عريضة للحفاظ  ي يعقد عل�ي
الصحي ال�هت

ن الصحي  ازات التأم�ي اب
ن

ح إ� عىل حصته و �رش

دمة  احلن تيس�  عىل  للعمل  املبذولهت  هود  واحلاب

والتعريف  ة  لبح�ي �اب الصحي  ن  التأم�ي ملنتفعي 

دمة  ن الصحي وآليات تيس� احلن هود التأم�ي اب �اب

دمة  ي ت توف� احلن
مراض ال�هت

أ
وتوضيح أنواع ال

ت الدكتورة  ن
ا. وأوحص هلا وكيفية احلصول عل�ي

ن  لتأم�ي �اب الثالثة  املنطقة  مد�  جويىل  إيناس 

ن  لتأم�ي داري �اب ة أن الفكر الإ لبح�ي الصحي �اب

لك  و  املريض  راحة  عىل  يقوم  الصحي 

الغ�  لدى  التعاقد  مثل  متاحة  احلندمات 

أفراد  للك  تقدم  وخدمات  دمة  احلن لتقدت 

بطها  ي ت ر
تمع مثل املرأة املعيهلهت ال�هت وفئات املاب

، املواليد  ن الصحي لفعل عىل خدمة التأم�ي �اب

ج  ر�ي من معر يوم ح� سن السادسة، احلن

هيئة  استعانت  وقد  يعمل  ل  الذي 

ن الصحي بوسائل التكنولوجيا احلديثة  التأم�ي

خدمة  مثل  ن  املنتفع�ي عىل  دمة  احلن لتيس� 

الطب  ولكيات  امعات  حلاب �اب والربط  النت 

ورام والذي وصلت فيه نسبة 
أ
مج عالج ال �ن و�اب

ت أن مستشفيات  ن
الشفاء إىل 93% وأوحص

طفال 
أ
ال ستقبال  لإ الواحد  اليوم  جراحات 

أطراف  عىل  ي 
وال�هت الصحراوية  املناطق  ي 

ن
�

ازات  اب
ن

املافظات تقوم بعملها واستعرضت إ�

ي 
وال�هت الكبد  مريض  دمة  حلن الصحي  ن  التأم�ي

كز املافظة مثل  امتدت إىل العديد من مرا

كفر الدوار، الرمحانية، إيتاي البارود، رشيد. 

أن  الصحي  ن  التأم�ي هيئة  رئيس  وعد  وقد 

وذلك  الكبد  مريض  لعالج  مفتوح  البند 

عىل  كدت  وأ ل  خدمة  أفضل  إىل  للوصول 

وار  اب ا 600م� �اب وجود قطعة أرض مساح�هت

مع  ماب لبناء  الصحي  ن  للتأم�ي مسجهلهت  املمكة 

البارود  إيتاي  ملركز  متاكمل  طبية  خدمات 

ي تقدم لطالب بطاقة 
ات ال�هت حت  التيس�ي و�رش

وتقدم  لف  أو�هت فاقد  بدل  أو  جديدة 

الصحي  عفاء  الإ بواسطة  دمة  احلن هذه 

نة  وحلاب فف  املن العمل  ان  حلاب طريق  عن 

نفقة  عىل  للعالج  لنسبة  و�اب الاكمل  جر 
أ
ال

مستش�.  لك  داخل  مكتب  يوجد  الدولهت 

ن  صوص سلبيات العمل � عيادة التأم�ي ن و�اب

مواعيد  انتظام  عدم   � املتمثهلهت  الصحي 

دوية وضعف مفعوهلا 
أ
طباء والتمريض وال

أ
ال

ي 
ن

ن � طباء الراغب�ي
أ
ت أن عدد ال ن

ي أوحص
الدوا�أ

ن الصحي قليل لقهلهت العائد أما  لتأم�ي العمل �اب

عىل  ت  عقو�اب توقيع  في�  للتمريض  لنسبة  �اب

ي املريض 
�هت
أ
أية متقاعسة أو مقرصة وأحيا� �ي

دوية 
أ
ال مفعول  لضعف  لنسبة  و�اب هلا  ليشفع 

ي  ار�اب ن الدواء احلن ذا غ� حصيح والفرق ب�ي ن
�

املادة  ولكن  العملي  المس  ي 
ن

� والداخىلي 

املشاركون  وأوىص  واحدة.  للعالج  الفعالهت 

ن  لتأم�ي �اب دمة  احلن ي 
متل�هت عىل  مطوية  يع  بتوز

ازه والتعامل  اب
ن

الصحي تو� لملريض ما ت إ�

فق  �اب الصحي  ن  التأم�ي معيل  املريض  مع 

بشلك  عليه  الكشف  معلية  ت�  وأن  وصدق 

ي ومر� نفسيا ل.
مرىصن

تيسير خدمات التأمين الصحي

الصحة  ية  مد�ي مع  لتعاون  �اب الشيخ  بكفر  النيل  مركز  نظم 

عدة  خالل  من  ع��دادى  الإ مل��دارس  �اب الصحية  التوعية  عن  محهلهت 

ا  ف�ي ن  ب�ي املتوازن  الصح  والغذاء  نيميا 
أ
ال بعنوان  ندوة  ا  م�ن أنشطة 

ية  د�ي �اب عالم  والإ الثقافة  عام  مد�ي محيده  اللطيف  عبد  بكر  الدكتور/ 

الدم ليست اكفية وأن   
ن

نسبة احلديد � نيميا تع�ن أن 
أ
الصحة أن ال

بتوصيل  يقوم  الذى  ن  اهليموجلوب�ي منه  ليصنع  احلديد  تاج  �ي مس  احلاب

مس  احلاب ليعمل  ال�ي  احلن  
ن

� الطاقة  ويولد  مس  احلاب أنسجة  إىل  ن  كسج�ي
أ
ال

مس  جع إىل عدم حصول احلاب نيميا �ي
أ
ل صابة �اب بكفاءة  وأن أسباب الإ

عىل  تساعد  ال�هت  طعة 
أ
ال تناول  وعدم  حلديد  �اب الغنية  طعمة 

أ
ال عىل 

امتصاص  نع 
هت
� طعمة 

أ
ال من  ة  كث�ي مكيات  وتناول  احلديد  امتصاص 

لطفيليات  صابة �اب مس لمكيات من الدم بسبب الإ احلديد وفقدات احلاب

نيميا عن 
أ
ل صابة �اب نب الإ اب

هت
كن � ن أنه �ي ث. وب�ي �ن ية لالإ ر أو الدورة ال�رش

ا احلديد  طعمة ال�هت يوجد �اب
أ
ن العادات الغذائية بتناول ال س�ي

هت
يق � طر

ب الشاى بعد تناول  كد عىل عدم �رش وال�هت تساعد عىل امتصاصه وأ

ن  الطعام. وب�ي امتصاص احلديد من  نع معلية  �ي نه 
أ
ل ة  مبا�رش غذية 

أ
ال

أن مواصفات الغذاء املتوازن تشمل أن يكون الغذاء آمنا خاليا من 

د 
هت
طعمة إىل أطعمة الطاقة ال�هت �

أ
ت الكيميائية ومتنوعا وقمس ال امللو�رش

نواهعا 
أ
لطاقة الالزمة والعمليات احليوية )البطاطس واحلبوب �اب مس �اب احلاب

يوت النباتية(، أطعمة البناء الالزمة للنمو  ت والدهون والز والسكر�ي

الوقاية  أطعمة   ،) والنبا�هت احليوا�ن  ن  وت�ي ال�اب )مصادر  ال�ي  احلن وتعويض 

هكة(.  اوات والفوا مالح املعدنية مثل احلنرصن
أ
)مصادر الفيتامينات وال

الدكتور ممود   
ن

أو� عنه  ة  اب
هت

النا� مراض 
أ
وال الغذاء  تلوث  ندوة   

ن
و�

ية الصحة أن الغذاء هو لك  د�ي ة العدوى �اب
ن

 مد�ي عام ماك�
ن

الشواد�

عاشة  الإ بقصد  يدى  الور واحلقن  الفم  يق  طر عن  النسان  مايتناول 

يث يكون غ�ي ضار ومكتمل القيمة الغذائية  وإنتاج الطاقة للجمس �اب

ية  ية وصالحيته سار ضافات الكيميائية واملبيدات احل�رش وخاىل من الإ

ة  اب
هت

مراض النا�
أ
غذية املفوظة. وتناول سيادته ال

أ
لنسبة لملعلبات وال �اب

ج عن تناول طعام 
هت

عن التلوث الغذا�أ وىه: التسمم الغذا�أ النا�

التسمم  مواد سامة،  أو  ت  ة من مكرو�اب اب
هت

� �ن توى عىل مسوم  �ي

 الطعام مثل 
ن

وية � وى والذى ينتج عن وجود مواد ك�ي الغذا�أ الك�ي

م��راض 
أ
ال ندوة   

ن
و� ان.  والف�أ القوارض  ومسوم  ية  احل�رش املبيدات 

املعدي  املرض  بكر محيدة  الدكتور  تناول  ا  م�ن الوقاية  املعدية وطرق 

يق  ة أو عن طر ص أو حيوان أو ح�رش ن رش
عتباره قابال لالنتقال من � �اب

اب  ا وال�هت ن نفلو�ن
أ
د وال لهت ال�اب ن ص آخر ومن أمثلته �ن ن رش

الطعام واملاء إىل �

هلاب  يدز والإ اب الرئوي والإ مراض التناسلية وكذلك الل�هت
أ
اللوز وال

غسيل  يق  طر عن  املعدية  مراض 
أ
ال من  الوقاية  كن  �ي وأنه  الكبدي 

يقة  ي ي�هت إعدادها بطر
طعمة ال�هت

أ
ملاء والصابون، تناول ال اليد جيدا �اب

ت  حليوا�ن نب الحتاكك �اب اب
هت

حصيحة، تو�ن احلظر الشديد أثناء السفر، �

نسية  ات، البعد عن العالقات احلاب نب لدغ احل�رش اب
هت

ليفة و�
أ
سة وال املف�هت

الطبيب.  روشتة  دون  احليوية  املضادات  تناول  وعدم  وعة  امل�رش غ�ي 

ح  ل�رش ملدارس  �اب قومية  ا معل محهلهت  م�ن توصيات  بعدة  احلمهلهت  ت  وان�هت

الباعة  أغ��ذي��ة  ��اط��ر  من

ي 
ال�هت غ��ذي��ة 

أ
وال ن  ائل�ي احلاب

حافظة  مواد  عىل  توى 
هت

�

مشددة  عقوبة  وف���رض 

الباعة  من  ن  الف�ي املن عىل 

متاكمهلهت  وج��ب��ة  ورصف 

ل��ل��ط��الب أث���ن���اء ال��ي��وم 

، مع��ل كشف  ال�����دراىسي

عىل  ��ال��ي��ل 
هت

و� دوري 

طالب املدارس وخصوصا 

ومعل  وس��ات،  ال��ف���ي من 

عىل  يهعا  وتوز ت  مطو�ي

امل������دارس عن    ط����الب 

نيميا(. 
أ
)ال عدوك  اعرف 
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الك  شيد االس�هت ندرة املياه و �هت
ت السياسية        ث� الضطرا�اب

أ       �هت
ية سكندر لإ عىل السياحة �اب

     تعد السياحه من أمه مصادر الدخل القوىم املرصى, إن 
سد ف 

أ
طالق حيث اكنت تسامه بنصيب ال مل تكن أمهها عىل الإ

املوازنه العامه قبل ثورة 25 ينا�, ولكن مع إندلع الثورة وماتبهعا 

اجعت السياحه بشلك  آن, �رت
ت مل تنته ح� ال من إضطرا�اب

آىس 
شغالت بشلك يدعو إىل ال فضت نسبه الإ خ ملحوظ وا�خ

عدم  ن  ب�ي العالقه   
ن

تو� ال�ىت  الندوة  هذه  لتنظ�ي  مادعا�ن  وهو 

عام  بشلك  مرص   
ن

� السياحه  اجع  �ىت ن  وب�ي السياىس  ستقرار  الإ

من   
ً
الك املركز  إستضاف  خاص.حيث  بشلك  ية  سكندر والإ

اكت معيد لكيه السياحه والفنادق جامعه  ستاذة الدكتورة/ منا �رب
أ
ال

دارة العامة لوزارة السياحة.  اه�ي مد�ي الإ ستاذة/عزة إ�رب
أ
فاروس وال

مه عىل مستوى 
أ
ة أن السياحة كتجارة ىه ال

ن
دثت د/منا مو�

ىت
�

توفر   
ن

� سنو�ي  دولر  يليون  �ىت  7 حواىل  اىل  �رب الإ ودخلها  العامل 

إىل  يصل  السياح  العامل،وعدد  مستوى  عىل  وظيفة  مليون   260

رقام املذهلىت تدفعنا 
أ
العامل . هذه ال  عىل مستوى 

أ
990 مليون سا�

مرص  تناسب  وهل  الكعكة  هذه  من  مرص  نصيب  عن  للتساؤل 

يق  الطر كنا عىل  ينا�ي  ثورة  قبل  أننا  ت 
ن

أو� امك  واحلضارة  ن  التار�ي

ا  رقام مل تكن تناسب وضع مرص وإماكنيا�ىت
أ
الصحيح, �يح أن ال

ن إىل حواىل 15  �ي دة عدد الزا�أ ولكن اكن هناك خطط طموحه لز�ي

 ،2010 عام  السياحه  من  عوائد    حيث حققت مرص 
أ

مليون سا�

دته والبناء  ض ز�ي  جيد اكن من املف�ىت
ىت
بـ 11 مليار دولر وهو ر� تقدر

فضت هذه العوائد عام 2012 إىل  ن دث حيث إ�ن عليه وهو مامل �ي

فاض، ترس�ي عدد كب�ي من  ن 8,7 مليار دولر امك صاحب هذا ال�ن

نسيات   نفسه حيث زادت احلرب
أ

هيك عن تغ�ي نوعيه السا� العمالىت �ن

ك�رث إنفاقا 
أ
جن�رب ال

أ
 ال

أ
« عىل حساب السا� بيه  »ليبيا وسور�ي العر

كن أن نعزل   السياحه الشاطئيه. وأضافت د/منا أننا ل�ي
ن

خاصه �

 
ن

ا مرص � بة ال�ىت تعي�رث جواء السياسية املضطر
أ
اجع عن ال هذا ال�ىت

 
ن

نفاس ور�
أ
أعقاب ثورة ينا�ي وال�ىت لتدع لنا أية فرصه للتقاط ال

زوال  أن  يع�ن  للسياحة سليمة، وهذا  ساسية 
أ
ال البنية  فإن  ذلك 

وستكون  جديد  من  السياحه  سينعش  ت  والضطرا�رب القالقل 

دثت مد�ي عام وزارة السياحة وال�ىت ألقت 
ىت

أفضل اممسبق. امك �

ية إىل  سكندر ول دون وصول الإ
ىت

الضوء عىل أمه املعوقات ال�ىت �

وخاصة  ية  سكندر الإ منافذ  سوء  مثل  الالئقه  السياحية  ا  ماكن�ىت

والزدحام  ن  ائل�ي احلرب والباعة  الكة  امل�ىت الطرق  حيث  يه  ال�رب املنافذ 

ر   ووجود أمه آ�رث
أ

 لدى السا�
ً
 مبدئيأ اكرثيا

ً
لق أنطباعا ن ا �ي املرورى �رب

هيك  ساسية �ن
أ
ة تفتقد البنية ال  مناطق شعبية فق�ي

ن
يه � سكندر الإ

عن ضعف الوىع السياىح لدى ساكن هذه املناطق » كوم الدكة 

هات  ن احلرب – كوم الناضورة« فضال عن الغياب الاكمل للتنسيق ب�ي

 – السياحة  وزارة   – السياحة  تنشيط  هيئه   – ر  �رث
آ
»ال السياحية 

هلا  معينه  وزارة  تتبع  ة  إن لك �رب ها« حيث  وغ�ي عالم  الإ وسائل 

ديدة  خرى والظاهرة املؤسفة احلرب
أ
تلف عن ال  ونظام داخىل من

أ
لوا�

السياحية  كن  ما
أ
ال  

ن
� ح�ىت  ية،  سكندر لإ �رب البناء  الفات  من وىه 

وقد  ية  �رث
أ
ال لملنطقة  ن  التار�ي الطابع  عىل  احلفاظ  لي�ىت  حيث 

موعة من التوصيات اكن أمهها: تطو�ي منافذ  خلصت الندوة إىل مرب

 لدى 
ً
ابيا رب  أ�ي

ً
 مبدئيا

ً
لق أنطباعا ن ر�ي امم �ي �ي وجو�ي و�رب يه �رب سكندر الإ

ك�رث من 
أ
، التنسيق مع هيئه الطرق لوضع عالمات إرشاديه �رب

أ
السا�

 
أ

لغة عىل الطرق املؤديه لملناطق السياحية حيث ت�ل عىل السا�

ئقية  اطبة وزارة العالم لعرض أفالم و�رث كن واملسافات، من ما
أ
ن ال ي�ي

ىت
�

كدور  واملتخصصة  قليميه  الإ القنوات  عىل  ية  دور بصفة  سياحية 

الغوص  سياحة  تسويق  اخيهصا،  �ىت ديد  رب
ىت

و� ملنح  ط  كرسرث هلا  قوىم 

ي ورشيد وتنشيط السياحة والدعاية 
ىت

�  امليناء الرسرث
ن

ر الغارقة � �رث
أ
لال

السياىح  املقصد  تسويق  ن  ب�ي مع  احلرب مع  ارج  واحلن لداخل  �رب لملدينة 

ىل. ية والساحل ال�رث سكندر ز�أ لالإ ن التسويق احلرب املرصي كلك وب�ي

معيد لكيه السياحه والفنادق:

 نصيب مرص من السياحه العامليه اليناسب 

أمكانياتها الهائله .. دف رفع  وهلذا نظم مركز النيل ندوة �اب

وخطورة  مهية 
أ
�اب املدرسة  طالبة  لدى  الوعي 

الغد  جيل  عتبارمه  �اب ودفهعم  القضية  هذه 

الك  شيد اس�هت ي �هت
ن

آن �
إىل املسامهة من  ال

إىل  تؤدي  ي 
ال�هت السلوكيات  واتباع  املياه 

تمع إىل املشاركة  ذلك وحث بقية أفراد املاب

املياه.  استخدام  ي 
ن

� �اف  الإ من  احلد  ي 
ن

�

مد�  رقة  ال�رش مصط�  املهندس/  وأو� 

ب  ال�رش مياه  كة  ب�رش العامة  العالقات  عام 

بد  ول  املستقبل  مه  الشباب  أن  ة  لبح�ي �اب

ىهي  املياه  وأن  أماهمم  احلقائق  توضيح  من 

احلياة وأن حصة الفرد من املياه أصبحت 

أننا  ي 
يع�ن وهذا  سنو�  مكعب  م�   700

والذي  ي 
املا�أ الفقر  خط  ت  هت

� أصبحنا 

م�  ب1000  العاملية  املنظمات  حددته 

ي 
يع�ن وهذا  املياه  من  للفرد  سنو�  مكعب 

مكية  أن 
ل املياه  الك  اس�هت شيد  �هت ورة  رصن

املطلوبة  المكية  من  أقل  لنا  املتاحة  املياه 
كد عىل أن  للساكن )92 مليون نسمة(. وأ

تعديل  يتطلب  املياه  ي 
ن

� الك  س�هت الإ شيد  �هت

ي ري املزروعات وكذلك 
ن

أساليبنا املعتادة �

تاج إىل 
هت

ي �
فيض مساحة املاصيل ال�هت ن �هت

ليس  رز 
أ
ال مثل  املياه  من  ة  كب�ي مكيات 

ا أيضا لتوف�  ن
ي وإ�

ة النقص املا�أ فقط ملوا�اب

ي 
راىصن

أ
مياه لزراعة مساحات جديدة من ال

متطلبات  ة  ملوا�اب الزراعية  للرقعة  تضاف 

مرتفع،  و  ن
� عدل  �اب ايدون  ن ي�هت ن  الذ�ي الساكن 

مياه  مع  التعامل  ي 
ن

� سلوكياتنا  تعديل 

الستحمام  أو  الوضوء  ي 
ن

� سواء  ب  ال�رش

غ�  التعامل  واملالبس،  ي 
وا�ن

أ
ال غسيل  أو 

صناب�  مع  املدارس  وطلبة  لتالميذ  السل� 

تقص�  مفتوحة،  احلنفيات  ك  و�هت املياه 
ي 

ن
و� بل  واملساجد  املدارس  إدارات  بعض 

املطلوبة  الصيانة  إجراء  ي 
ن

� البيوت  بعض 

رش  عن  التخىلي  ت،  والسيفو�ن للحنفيات 

ي الشوارع وكذلك استخداهما 
ن

ب � مياه ال�رش
ي غسيل السيارات ليس فقط لندرة املياه 

ن
�

نتاج امل�  ا أيضا للتلكفة املالية العالية لإ ن
وإ�

والذي  ب  ال�رش ماء  من  الواحد  املكعب 

ح  قد يصل إىل جنيه ونصف لمل� وت �رش

بع ) املأخذ،  ر
أ
ب ال لية مياه ال�رش

هت
مراحل �

ي الشبكة(، 
ن

ات، الضخ �
رش

املروقات، املر�

ب  ال�رش مياه  لتلويث  السلبية  السلوكيات 

لية 
هت

� تلكفة  دة  ز�ي عىل  ذلك  وانعاكس 

تام دار حوار ونقاش  ب. و� احلن مياه ال�رش
سئهلهت املطروحة من 

أ
جابة عن ال ت فيه الإ هت

�

نظافة  درجة  حول  كزت  �هت ي 
وال�هت الطلبة 

إىل إستخدام  البعض  وء  وحلاب ب  ال�رش مياه 
ث� املواس� واللكور املضاف عىل 

أ ، و�هت الفل�هت

ورة  برصن املشاركون  وأوىص  نسان.  الإ حصة 

والتثقيفية  عالمية  الإ الندوات  تكثيف 

الطلبة  وخاصة  ن  املواطن�ي فئات  ميع  حلاب

يط 
هت

� ي 
ال�هت اطر  املن ببيان  م  اله�هت ورة  ورصن

يع مراحل  ي محاب
ن

ياه النيل وتدري�ا للطلبة � �اب

الرصف  مياه  تدو�  عىل  والعمل  التعل� 

استخداهما.  عادة  لإ والزراعي  الصحي 

لق، واملاء  ن لكي يكون مثابة للك الخ مث
    املاء هو رس الياة وهبه الهل عز وجل للناس بغ� �

نسان أن يستغ� عن أحدمها ولكن ال� لن يسكن عن نعمة إال ويعمل  اكهلواء ال يقدر االإ

از  خ الب�ت ا  ف�ي التحمك  ث  ومن  ا  ملكي�ت وادعاء  حوهلا  الروب  رة  إ�مث وحماولت  ا  ف�ي فساد  االإ عىل 

ي دول املنبع 
خ

طر نتيجة ما ي� من إنشاؤه من سدود � لخ ي مرص نشعر �اب
خ

ا وبدأ� � خ م�خ املنتفع�ي

دام املواطن املرصي لملاء ي اسخ
خ

ر � رساف املتعمد وغ� امل�اب ي مرص واالإ
خ

دة الساكنية � والز�ي
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تمعية إدارة املبادرات وتنم��������ية املشاركة املاب

توحد  معليات  تمعية  املاب التنمية 
ن  لتحس�ي ن واحلكومة  املواطن�ي ود  �اب

عية والثقافية  حوال القتصادية والج�هت
أ
ال

عىل  ا  ومساعد�هت امللية  تمعات  املاب  
ن

�
ثل  و�ي التقدم،   

ن
� واملسامهة  الندماج 

ت  التنظ�ي موعة  ماب املد�ن  تمع  املاب
�ة 

أ
ن ال ال العام ب�ي  املاب

أ
ال

هت
التطوعية ال�هت �

يث  �اب أفرادها؛  مصاحل  لتحقيق  والدولهت 
دارة  مة بق�ي ومعاي�ي التسام والإ ن تكون مل�هت
كز  دارة العامة ملرا السليمة. وقد نظمت الإ
يدال  لتعاون مع مؤسسة هانس ز النيل �اب
كيفية  عن  موسعة  معل  ورشة  ملانية 

أ
ال

ن  ممثل�ي شاركة  �اب املبادرات  وإدارة  تنفيذ 
ية  مهور كز النيل عىل مستوى احلاب ملرا

ا الدكتور/ ي�ى الكوىم موضوع التخطيط  تناول ف�ي

هو  التخطيط  فطبيعة  تمعية،  املاب التنمية  ملبادرات 

من  ة 
ن

واحص حالهت   
ن

� النظام  من  نوع  خلق  معلية 

يق مشاركة  ا عن طر  البيئة ال�هت تعمل ف�ي
ن

الفوىصن �

التخطيط  وي�هت  املوضوعة  احلنطط  لتنفيذ  اعية  محاب

داء 
أ
لال بتة  �رش معاي�ي  ووضع  اطر  املن تقليل  أجل  من 

ج 
أ

وكذلك رقابة فعالهت عىل العمل للحصول عىل النتا�

 سيادته أن متوى 
ن

 أقل وقت ممكن. وأو�
ن

املرجوة �

: التعريف 
ن

ا بعدا أوسع تتمثل � موعة من العنارص ال�هت تعط�ي خطة املبادرة ماب

نشطة والواجبات ال�هت 
أ
هداف العامة لملبادرة، والتعريف بنطاق املبادرة وال

أ
ل �اب

ة واملعرفة  �اب املبادرات هو استغالل احلن لتخطيط  ساسية 
أ
فالعملية ال هداف؛ 

أ
قق ال

هت
�

ع تنسي�هت ملد�ي املبادرة  يق اج�هت ملهام عن طر ة �اب
أ
عداد قا� يق لإ ا الفر ماعية ال�هت يتمع �اب احلاب

ن أن عنارص  العمل. وب�ي يق  فر ديد مسئوليات 
هت

هداف، و�
أ
ال لتحديد  العمل  يق  وفر

هداف بشلك تفصيىل 
أ
هداف املبادرة، وصياغة ال

أ
 عرض عام ل

ن
طة تتمثل � إعداد احلن

 
ن

� املبادرة  لتنفيذ  الالزمة  انية  ن وامل�ي الزم�ن  دول  واحلاب املتاحة  والتقنيات  العام  ج  مل�ن �اب

فراد وأنواع التدريب الالزم واملشالكت 
أ
وجود اجراءات املراقبة مع دراسة متطلبات ال

وع  املمكنة والقيود القانونية والسياسية عىل قوة العمل؛ ترش ي�هت معل التقي�ي الالزم لمل�رش

تتمثل  التنموية  املبادرة   أن امست 
ن

املبادرة، وأو� ة  املتوقعة ملوا�اب ودراسة املشالكت 

 من 
ً
دمات لعموم الناس. وتعت�اب املبادرة التنموية جزءا  العمل التطوع، وتقدتي احلن

ن
�

ادات املهنية، 
هت

ت العمالية، وال� حزاب السياسية، والنقا�اب
أ
تمع املد�ن الذى ي�ن ال املاب

 القيادة 
ن

 أن ال�ت الشخصية واملهارات املطلوب وجودها �
ن

هلية. وأو�
أ
معيات ال واحلاب

خالق، ول أهداف مددة ورؤية مستقبلية 
أ
لق�ي وال ة أن يكون واقعيا متحليا �اب النا�اب

العام،وذو  لصاحل  �اب ويؤمن  مانه 
أ
وال والثقة  لتواضع  �اب ويتحىل  قوية،  صية  ن رش

وصاحب �

زمات 
أ
بتاكر وتوقع ال  الغ�ي وإدارة الوقت والإ

ن
قناع والتأث�ي � قدرة وهمارة عىل التعب�ي والإ

ىه توصيل رسالهت املبادرة  ية لملد�ي دار ن أن املسئولية الإ والتطو�ي والتدريب املستمر. وب�ي

 توف�ي مصادر 
ن

اف واملساعدة � نشطة، وال�رش
أ
 التخطيط لال

ن
ا واملشاركة � سيد رؤي�هت اب

هت
و�

ة املشالكت وإكتساب   وموا�اب
أ

ن واللوا� كد من تطبيق القواني�اب ا، والتأ التمويل وادار�هت

عضاء واملد�ي 
أ
ن ال التنسيق والتعاون ب�ي ن وإقامة نوع من  خر�ي

آ
املعلومات وتوصيلها لال

اك  ش�هت
أ
ل ج بشلك دورى �اب

أ
داء والنتا�

أ
دارة، وتقي�ي ال لس الإ  تطو�ي دور ماب

ن
واملسامهة �

اكفة  ومراجعة  ن  العامل�ي أداء  وتقوتي  تقار�ي  وتصم�ي  ودراسة  دارة  الإ لس  ماب نة  حلاب مع 

ج 
أ

والنتا� داء 
أ
ال لتقي�ي  نظام سل�ي  يق  العمل عن طر بتقدم س�ي  اصة  احلن التقار�ي 

 ، الفعالهت املالحظة  هارات  �اب املتابع  ن  يتم�ي أن  ب  اب و�ي واملتابعة  التقي�ي  يق  طر عن 

املبادرات معلية  تقي�ي  ويعت�اب  املقابالت واحلوار.  التحليلية، وهمارات  واملهارات 

 للتقي�ي 
ً
 أساسيا

ً
ات عنرصا هداف، وتعد املؤ�رش

أ
قيق ال

هت
� 

ن
اح املبادرة � اب

ن
قياس مدى �

ات املطلوبة ومدى توف�ي املعلومات واملهارات  خفاقات والتغ�ي ازات والإ اب
ن

� ن الإ الذى يب�ي

اذ  ن إ�هت  
ن

� هسام  والإ داء 
أ
ال ن  لتحس�ي املبذولهت  هود  واحلاب والفاعلية  الكفاءة  عن  والكشف 

ن عىل العمل من  العامل�ي ف�ي 
هت

ا و� القرار والوصول إىل أفضل القرارات وأختيار أنس�اب

ية  كز ف� السكندر تام تهت عرض مبادرات املرا  احلن
ن

ابية. و� اب �ي ج التقي�ي الإ
أ

خالل نتا�

لكتب وأيًضا التعاون  ع �اب وىل  إقرأ عىل التعاون من اجل محهلهت للت�اب
أ
تقوم فكرة املبادرة ال

ت  لاكمل لتوف�ي أجواء القراءة املثالية، وهذه العر�اب هزة �اب ت ماب مع مهعد جوته لتوف�ي عر�اب

كز املبادرة الثانية  ن عدد من أحياء املافظة لن�رش فكرة القراءة من جديد. بي�ن �هت تتنقل ب�ي

لفات البناء وال�هت أصبحت ظاهرة تؤرق مواط�ن  ( عىل رفع من �ن ية عروسة �هت )إسكندر

عة  ارى املائية )�هت يع املناطق دون أستثناء ح�هت عىل املاب  محاب
ن

ية، حيث تنت�رش � سكندر الإ

 
ن

وع �  أقرب فرصة وال�رش
ن

اكت املقاولت لرفهعا � لتنسيق مع املافظة و�رش املمودية( �اب

جراءات التنفيذية هلذه املبادرة. الإ

 39000 لوجود  نظرا  املعيهلهت  لملرأة  عالجية  بطاقات  لستخراج  مبادرة  ور  دم�ن و�   

، حيث تهت تسجيل  ن الصحي ات لبطاقات التأم�ي ن ة غ�ي حا�أ حافظة البح�ي امرأة معيهلهت �اب

ذا  ن عىل القانون الصادر �اب ك�ي ن وتهت ال�هت
آ
300 سيدة فقط منذ صدور القانون ح�هت ال

ن القانون. وقد  ي ينطبق عل�ي
�هت
آ
ملبادرة وتفاصيلها، والسيدات الال احلنصوص والتعريف �اب

حزاب 
أ
ها حواىل 140 من السيدات  وبعض الرجال من ال بدأت املبادرة بندوة حرصن

ج املبادرة 
أ

ضافة اىل ممثىلي املصاحل احلكومية.ومن نتا� لإ هلية �اب
أ
معيات ال السياسية واحلاب

 . ن الصحي ن لستخراج بطاقة التأم�ي بدء بعض السيدات املعيالت بتسجيل أامس�أ

لتعريف  رز 
أ
ال زراعة   

ن
� الرى  مياه  شيد  �هت عن  مبادرة  املركز  نفذ  الشيخ  كفر  و� 

والذي  رز 
أ
ال حصول  �اب اص  احلن التكنولوجيا  نقل  مج  �ن ب�اب ن  واملزارع�ي ن  املهندس�ي

الري،  معلية  ي 
ن

� املستخدمة  املياه  ثلث  يوفر 

صناف املتحمهلهت للجفاف، والتوسع 
أ
وزراعة ال

ة  رز املبكرة،النضج قص�ي
أ
ي زراعة ون�رش أصناف ال

ن
�

م  واله�هت الري  مياه  لتوف�ي  نتاجية،  الإ عالية  العمر 

ع واملراوي وذلك  ت ال�هت ا�ي ي �ن
ن

ملساحات الواقعة � �اب

ات  صناف املتحمهلهت لف�هت
أ
يع ون�رش الساللت وال بتوز

الزراعة  طرق  استخدام  وكذلك  املتباعدة  الري 

ج املبادرة تعريف 
أ

.. ومن نتا� ي
راىصن

أ
ة لتلك ال

أ
املال�

املركز  رة  �ي ن �اب وقياهمم  رز 
أ
ال وث  �اب ركز  �اب ن  املزارع�ي

 . ن رز عىل الباحث�ي
أ
وعرض مشالكت زراعة ال

وراق 
أ
و� مطروح أطلق مركز النيل مبادرة حول ال

أحد  داخل  من  البدوية  املرأة  وحقوق   الرمسية 

لس  املاب مع  لتعاون  �اب القرص  ية  بقر البدوية  البيوت 

دف توعية السيدات  ية الصحة �اب القوىمي لملرأة ومد�ي

ادة  وراق الرمسية )هسرش
أ
مهية استخراج ال

أ
ت �اب البدو�ي

نظرا  الزواج(  ووثيقة   القوىم   
هت
الر� وبطاقة  امليالد 

عراف البدوية ال�هت تتجاهل 
أ
للعادات والتقاليد وال

حصول  تضمن  ي 
ال�هت الرمسية  وراق 

أ
ال استخراج 

 
ن

 التعل�ي وحق املرأة البدوية �
ن

املواطن عىل حقوقه �

بناء وعىل هامش 
أ
 إثبات نسب ال

ن
اث واحلق � امل�ي

وراق 
أ
ن لال ن املتاج�ي املبادرة تهت معل حرص لملشارك�ي

جراءات  لالإ ة 
ن

موحص ات  ن�رش يع  توز وتهت  الرمسية 

تلفة. وراق الرمسية املن
أ
الالزمة لستخراج ال
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ية وغرب الدلتا 11  النيل ونإعالم إسكندر العدد التاسع والع�رش ية وغرب الدلتا 10  النيل ونإعالم إسكندر العدد التاسع والع�رش

لتنسيق  عالم الداخىلي ومؤسسة هانس زايدل �اب نظم قطاع الإ

صغ�  وع  بعنوان: “م�رش احتفال  لغام 
أ
ال من  ن  الناج�ي عية  محاب مع 

عاية السيد  لغام( �اب
أ
ي ال ت شعار )معا لدمع مصا�اب هت

حلياة أفضل” �
ن رئيس اهليئة  اللواء ا.ح مافظ مطروح والسف� د. ممد بدر الد�ي

مانة 
أ
ال مد�  الشاذىلي  فتحي  السف�  ضور  و�اب لالستعالمات  العامة 

ا� 
ن
� مج الإ �ن لغام والسيدة رانيا هدا� مسئول ال�اب

أ
زالهت ال التنفيذية لإ

ؤسسة  �اب املق�  املمثل  ئب  �ن امكل  ماجدة  ستاذة 
أ
وال املتحدة  مم  أ

ل �اب

طروح  �اب البدوية  القبائل  وعواقل  ن  ومشا�ي ومعد  زايدل  هانس 

عالم  هلية ورجال الصحافة والإ
أ
معيات ال زة التنفيذية واحلاب �اب

أ
وال

ا للجهود املبذولهت لتوعية  اب وطالب املدارس. جاءت الحتفالية تتو�ي

حيث  الضحا�  وأ�  ن  املصاب�ي ومساعدة  ودمع  ملافظة  �اب هاىل 
أ
ال

ن  لملصاب�ي ة  صغ�ي يع  مشار زايدل فكر معل  ن  ها�ن مؤسسة  طرحت 

تمع وتوف� فرص معل هلم تساعدمه  ي املاب
ن

هم � دف دماب لغام �اب
أ
من ال

عىل  ملانية 
أ
ال السفارة  وافقت  وقد  املعيشية  عباء 

أ
ال مل 

هت
� عىل 

ا يوازى78475 ألف جنيه مرصي  منحة بقيمة 10000 يورو �اب

وسيالكت لنقل البضائع من خالل إحدى  اء عدد 9 �هت وذلك ل�رش

عية  محاب شيح  �هت ت  وقد  لغام 
أ
ال بقضية  املهتمة  هلية 

أ
ال معيات  احلاب

ي 
ال�هت معيات  احلاب ز  ا�اب من  عتبارها  �اب لغام 

أ
ال من  ن  الناج�ي

رم  هت
� ي 

ال�هت وات  وال�رش راىص 
أ
ال من  لالستفادة  وذلك  الدولهت 

ا البالد  ر �اب هت
ا املافظة � ظل الظروف القتصادية ال� � م�ن

ن  ي تضمن حقوق املصاب�ي
يعات ال�هت ضافة إىل الت�رش لإ بعد ثورة ينا� �اب

عىل  لغام 
أ
ال ملف  وضع  ورة  برصن املشاركون  وأوىص  الضحا�.  و 

لغام أمام 
أ
ي زراعة ال

ن
مائدة التحك� الدوىلي لوضع الدول املتسببة �

مم  أ
ل �اب ا� 

ن
� الإ مج  �ن ال�اب مسئولهت  كدت  وأ ا.  زال�هت إ �اب وإلزاهما  ا  مسئولي�هت

ا� لتحريك 
ن
� ستخدام البعد الإ مج �اب �ن ام ال�اب ن املتحدة عىل أمهية ال�هت

ذا الدور  لغام وليس البعد السياىسي لإختصاص الدولهت �اب
أ
قضية ال

خاصة  ن  لملصاب�ي النفسي  البعد  مراعاة  ورة  رصن عىل  كيد  والتأ

مع  ماب ينظمها  ي 
ال�هت التوعية  امج  �اب خالل  من  وذلك  م  م�ن طفال 

أ
ال

مانة التنفيذية 
أ
طروح. وأشار السف� فتحي الشاذىلي مد� ال عالم �اب الإ

دارس  �اب التعل� الساىس  مرحهلهت  ي 
ن

� الدراسية  املناهج  ن  تضم�ي إىل 

لغام وكيقية التعامل 
أ
مطروح عىل جزء خاص للتعريف بقضية ال

كد رئيس هيئة الستعالمات عىل  يبة. وأ جسام الغر
أ
من مع ال

آ
ال

زة  �اب
أ
لتعاون مع ال لغام نفسيا �اب

أ
ي ال مج لتأهيل مصا�اب �ن ورة معل �اب رصن

طروح وذلك من خالل ورشة معل لوضع تصور  التنفيذية املعنية �اب

ن وعدم القتصار عىل مور  دمة القضية واملصاب�ي مج متاكمل حلن �ن ل�اب

مركز  إعداد  من  مطوية  يع  توز ت  تام  احلن و�  فقط.  لغام 
أ
ال إزالهت 

ن وت  طروح وبدمع من مؤسسة هانس زايدل عىل املشارك�ي النيل �اب

معال الفنية لطالب املدارس من أبناء مطروح 
أ
يع كتيب ي� ال توز

لغام.   
أ
حول قضية ال

نطاق  ي 
ن

� تقع  ي 
ال�هت املناطق  هاىل 

أ
ل التوعية  امج  �اب ي 

ن
� سامهت 

فتتاح السيد املافظ  لغام. بدأت فعاليات الحتفالية �اب
أ
حقول ال

وت   ، ن لملصاب�ي وتسليمه  وع  امل�رش ستعالمات  الإ هيئة  ورئيس 

لغام مكعوق أساىسي حلنطط التنمية حيث خلفت 
أ
تناول مشلكههت ال

ن مدي  �ي
ن

ً موحص
ن يصل إىل حواىلي 780 مصا�اب  من املصاب�ي

ً
عددا

فئة  ن  ب�ي خاصة  لغام 
أ
ال هذه  ا  ف�ي تتسبب  ي 

ال�هت واحلنسا�  ة  املعا�ن

عىل  الضغط  ي 
ن

� هلية 
أ
ال املنظمات  دور  عىل  كدوا  أ امك  طفال. 

أ
ال

إزالهت  و  ن
� ا  مسئولي�هت لتحمل  الدولية  املافل  ي 

ن
� املسئولهت  هات  احلاب

ن وان عدد  ي تقدم لملصاب�ي
شارة إىل املنح ال�هت طروح مع الإ لغام �اب

أ
ال

ي وصلت إىل  550 حالهت 
�ن احلالت املستفيدة من املعاش ال�ن

ئب املمثل املق� ملؤسسة هانس زايدل إىل  آن. وأشارت �ن
ح� ال

ن مرص وأملانيا  ار التعاون الوثيق ب�ي
رش
حد �

أ
ي اك

�هت
أ
وع �ي أن هذا امل�رش

ي تعكس 
ملافظات وال�هت عالم �اب كز النيل لالإ ثهل مرا ز ما �ي والذي أ�اب

معر  وهو   ً
عاما  35 منذ  واهليئة  املؤسسة  ن  ب�ي كة  املش�هت نشطة 

أ
ال

ن  ي تناول القضا� التنموية من خالل تعز�ي
ن

ما ودورها � كة بي�ن ا ال�رش

ي 
ن

ي �
�هت
أ
كدت عىل أن هذا الحتفال �ي تمع املىلي امك أ مشاركة املاب

ي 
تمع املد�ن بادرات املاب كز النيل �اب م املؤسسة واهليئة ومرا إطار اه�هت

إىل  ملكته  ي 
ن

� الشاذىلي  فتحي  السف�  وأشار  التنموية.  القضا�  ي 
ن

�

النيل  كز  مرا ي 
ن

� متمثهلهت  لالستعالمات  العامة  اهليئة  مع  كة  ا ال�رش

دف تغي� سلوكيات  لغام �اب
أ
خاطر ال مل مسؤولية التوعية �اب

هت
ي �

ن
�

كد عىل أن البعد الدي�  لغام وأ
أ
ل صابة �اب املواطن لتقليل تعرضه لالإ

عتبارها من احلنصائص  طروح �اب تمع البدوي �اب ملاب ر الزاوية �اب ثل �اب �ي

كد عىل  تمع، ووجه التحية لملسجد والكنيسة وأ ة هلذا املاب ن املم�ي

دث السف� د. 
هت

لغام. و�
أ
خاطر ال ي دمع التوعية �اب

ن
أمهية دورمها �

كد من  ن رئيس اهليئة العامة لالستعالمات حيث أ ممد بدر الد�ي

 
ً ً
ياك عتبارها �رش ن اهليئة واملؤسسة �اب كة ب�ي ا خالل ملكته عىل ال�رش

ار الدور 
رش
عتباره أحد � وع �اب ذا امل�رش ً وأشاد سيادته �اب

اتيجيا اس�هت

عالم  الإ بقطاع  وأشاد  لغام 
أ
ال ملف  ي 

ن
� اهليئة  تبنته  الذي  املهم 

ي القضا� 
ي تب�ن

ن
ك� قطاعات اهليئة وأمهية دوره � عتباره ا الداخىلي �اب

خاطر  ي التوعية �اب
ن

ورة مواصهلهت دور اهليئة � كد عىل رصن التنموية وأ

الراهنة  املرحهلهت   � التنموية  املاور  أحد  ذلك  وسيكون  لغام 
أ
ال

وىهي  الراهن  الوقت  ي 
ن

� اهليئة  تتبناها  ي 
ال�هت املاور  إىل  ا  مش�ي

تمعية، أشار إىل أنه من  البيئة والصحة والسياحة واملشاركة املاب

ت مافظة  لغام والسياحة أحد أولو�ي
أ
الطبيعي أن تكون قضية ال

ن وزارة السياحة وهيئة  توكول تعاون ب�ي مطروح وأنه ت معل �اب

التنمية  ودمع  السيا�ي  ج  و�ي ال�هت ي 
ن

� الدمع  عىل  الستعالمات 

طروح من  نتاج كتيب عن السياحة �اب عداد لإ السياحية وسي� الإ

ي 
ن

مع إعالم مطروح وسيكون من أول إصدارات اهليئة � خالل ماب

ا  از إعالم الدولهت همم�هت كد عىل أن اهليئة ىهي �اب هذا الصدد. امك أ

دمع معلية التنمية بشلك أساىسي وأحد أهداف اهليئة هو التفاعل 

هلية بشلك خاص حيث إن منظومة العمل ل 
أ
معيات ال مع احلاب

ي والقوى السياسية والشخصيات 
تمع املد�ن تكتمل إل بتعاون املاب

ملافظة. ووجه مافظ مطروح � ملكته  ن �اب العامة والعمد واملشا�ي

وجه  امك  طروح  �اب لغام 
أ
ال لقضية  دمعه  عىل  ملا� 

أ
ال للسف�  التحية 

ي هذه 
ن

ي العمل التطوعي خاصة �
ن

هات املشاركة � ميع احلاب دعوة حلاب

نشاء  لإ طروح  �اب لغام 
أ
ال زراعة  ي 

ن
� املتسببة  الدول  دعوة   ، املرحهلهت

ا� عىل  ن ماب لغام املرصي�ي
أ
ي ال ن لعالج مصا�اب لعمل�ي مستش� دوىلي �اب

توفر  حيث  الدول  هذه  من  ا  �اب العمل  وفريق  طباء 
أ
ال يكون  أن 

لملحافظة.  السيا�ي  ج  و�ي ال�هت ي 
ن

� وتسامه  ن  لملصاب�ي الطبية  الرعاية 

لس  ماب أعضاء  ه  حرصن ي 
حص�ن ر  هت

مؤ� عقد  الحتفال  هامش  وعىل 

زة  �اب
أ
وال هلية 

أ
ال معيات  واحلاب ن  واملشا�ي العمد  من  وعدد  الشورى 

عىل  الستعالمات  هيئة  رئيس  السف�  كد  أ حيث  التنفيذية 

الصحراء  ي 
ن

� لغام 
أ
ال لتطه�  القومية  احلمهلهت  ستتب�  اهليئة  أن 

مركزي  لعمل  ي 
استثنا�أ مج  �ن �اب تطو�  سيشمل  هذا  وأن  بية  الغر

طباعة  اهليئة  تب�  هد  احلاب هذا  وسيشمل  طروح  �اب عالم  والإ النيل 

مع  لتعاون  �اب وذلك  احلمهلهت  هلذه  الالزمة  واملطبوعات  ت  املطو�ي

ي .امك  ىلي الغر�اب
لغام وتنمية الساحل ال�رش

أ
زالهت ال مانة التنفيذية لإ

أ
ال

ي 
ن

ورة مطالبة الدول املتسببة � ن مطروح برصن طلب من معد ومشا�ي

املافظة  راىص  �اب شاسعة  مساحات  عىل  وانتشارها  لغام 
أ
ال وجود 

وليس  حق  عتباره  �اب املافظة  لهاىل  واملعنوي  املادي  لتعويض  �اب

لغام 
أ
خاطر ال ورة تكثيف التوعية �اب ن برصن منحة.وطالب الصحفي�ي

ي حاجة ماسة للتوعية خاصة مع 
ن

ال � ن تمع املىل ل�ي حيث أن املاب

ا من سطح  ية وقر�اب ا نتيجة لعوامل التعر ك�ن لغام من أما
أ
انتقال ال

نصيب  عن  ن  الصحفي�ي بعض  وتساءل  ا.  خطور�هت دة  وز�ي رض 
أ
ال

ي استخدام 
ن

املرأة املصابة من الدمع املادي واملعنوي ودور الدولهت �

لغام 
أ
ال زراعة  ي  

ن
� املتسببة  الدول  عىل  السياىسي  الضغط  وسائل 

شاد  س�هت لغام لالإ
أ
قول ال اصة �اب رائط احلن ا بتسل� احلن طروح ومطالب�هت �اب

نواب  دور  عىل  احلضور  كد  وأ  . زالهت والإ التطه�  معليات  ي 
ن

� ا  �اب

ي 
يعات ال�هت الس النيابية لسن الت�رش ملاب ي طرح القضية �اب

ن
الشورى �

تتبناها  لغام 
أ
ال زالهت  لإ متاكمهلهت  خطة  وضع  ورة  رصن عىل   تنص 

لغام
أ
ً لدمع    .....  مصا� ال

 معــــا

الضوء  لتسليط  املبذولهت  هود  احلاب إطار   �
لك  م  �هت قضية  عتبارها  �اب لغام 

أ
ال قضية  عىل 

التنمية  خطط   � وتؤ�  مطرو�  مواطن 

ي  مصا�اب ومساندة  دمع  إىل  ضافة  لإ �اب ملافظة  �اب

ود  �اب خالل  من  الضحا�  وأ�  لغام 
أ
ال

وورش  نشطة 
أ
وال امج  ال�اب ي 

ن
� املتمثهلهت  التوعية 

لتعاون  عالمية �اب العمل واحلمالت القومية الإ

زة التنفيذية.  �اب
أ
هلية وال

أ
معيات ال مع احلاب
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كفر قرر  مافظ  ي 
احلسي�ن سعد  املهندس  السيد 

همات 
أ
ي منحت لال

دة املاكفأة املالية ال�هت الشيخ ز�ي

هذا  حدث  وقد  هلن..  ا  تقد�ي ملافظة  �اب املثاليات 

عي بكفر الشيخ 
ية التضامن الج�هت خالل احلفل الذي أقامته مد�ي

همات املثاليات.
أ
لتكرت ال

لتنمية  ي  اتيحاب اس�هت طط  من دراسة  سي�  أنه  املافظ  السيد  كد  أ امك 
فرص  توفر  ي 

ال�هت ية  ر الست�رش وعات  امل�رش إقامة  خالل  من  املافظة 

قق تنمية اقتصادية 
هت

ي �
يع ال�هت ديد املشار

هت
معل للشباب وأنه سي� �

نتاج والبتعاد عن العنف  عية ودعا شباب املافظة للعمل والإ واج�هت

. مؤكدا عىل حق التظاهر السملي

ا من  ن من مصنع السكر وحدوث كث�ي ومن خالل شكوى املزارع�ي

رة  �ي ن يد املصول ورصف املستحقات قام سيادته �اب املشالك � تور

ن  ميدانية لملصنع  للتعرف عىل مشالك مزارعي البنجر مع املسئول�ي

وخاصة عدم وجود رقابة أثناء استالم املصول وخاصة معلية الوزن 

ن  ن املزارع�ي ر� عقود ب�ي
هت

ا وكذلك عدم � ن عل�ي وعدم إطالع املزارع�ي

واملصنع.

  BPكة ن املافظة و�رش وتوكول ب�ي أعلن السيد املافظ أنه ت توقيع �اب

كة  نطقة مطوبس تضمن إلزام ال�رش ول� لستخراج الغاز �اب بيتش بي�هت

ية  ر طة الست�رش بتخصيص مبلغ 20 مليون جنية سنو� تضاف إىل احلن

ملرافق واحلندمات. وت إلزام  ويدها �اب ن وع و�هت لتنمية منطقة إقامة امل�رش

من  ن  واملقاول�ي البناء  ومواد  واملعدات  العمالهت  ستخدام  �اب كة  ال�رش

ة.  أ
أبناء مركز مطوبس وكذلك العمالهت الدا�

المتثال  عدم  ب  اب و�ي رض 
أ
ال

وال�  تمعنا  ماب عىل  الدخيهلهت  للعادات 

احلنيف،  ديننا  مع  وتتعارض  الف  ن �هت

قق 
هت

معال التطوعية ال� �
أ
املشاركة � ال

، املشاركة � املناسبات  التنمية الشامهلهت

الوطنية والتضحية � الدفاع عن الوطن 

أن  عىل  أشار  امك  لنفس.  �اب أو  ملال  �اب

ء الوط�  تتمثل � فشل  معوقات الن�هت

ء  الن�هت روح  غرس   � واملدرسة  أ�ة 
ال

واملعاي�  الق�  وإختالف  بناء 
أ
ال لدى 

البطالهت  إنتشار  تمع،  املاب  � ا  وتضار�اب

واحلقوق  الفرص   � املساواه  وعدم 

عدم   ، الطب�هت التفاوت  حدة  دة  وز�ي

معال املفيدة 
أ
استغالل وقت الفراغ � ال

امم ينتج عنه مشالكت لدى الشباب إىل 
تمع  يدلوجيات � املاب

أ
جانب تضارب ال

ووجود التعصب العر� والطائ� داخل 

لكث�  تمع  املاب تعرض  الواحد،  الوطن 

والقتصادية  عية  الج�هت زمات 
أ
ال من 

الفرد  ء  ان�هت أن  عىل  كد  وأ والسياسية. 

والظروف  عية  الج�هت لبيئة  �اب يتأ�  لوطنه 

ا  يعي�رش ال�  والسياسية  القتصادية 

املعيشة  مستوى  عىل  وتؤ�  تمع  املاب

ا الفرد وأن هناك  ية ال� يتمتع �اب واحلر

ن الشخصية  عوامل ت�م � بناء وتكو�ي

 � تتمثل  تمع  املاب أفراد  لدى 

 � طفال 
أ
ال حاجات  إشباع 

د  ع�هت الإ وعدم  وىل 
أ
ال النمو  مراحل 

 � القدوة  عنرص  توف�   ، ن خر�ي
آ
ال عىل 

القيادات  خالل  من  واملدرسة  أ�ة 
ال

ستقرار  مان والإ
آ
من وال

أ
ة، توف� ال النا�اب

قراىط،  د�ي مناخ  قيق 
هت

و� تمع  املاب فراد 
أ
ل

عية تشعر  توف� ظروف اقتصادية واج�هت

ع،  شباع املادى والج�هت الفرد بتوف� الإ

تمع  املاب أفراد  للك  معل  فرص  توف� 

أمعال  مقاومة  الكفاءة،  أساس  عىل 

واحلفاظ  ن  املفسد�ي وضبط  التخريب 

ام  ح�هت لإ �اب وشعوره  املواطن  كرامة  عىل 

ال�  ن  والقوان�ي يعات  الت�رش خالل  من 

أو�  ت  يعية.  الت�رش السلطة  ا  تس�ن

احلقوق  تشمل  املواطنه  أن  سيادته 

ن � الوطن  القانونية والسياسية لملواطن�ي

ميع  احلاب تع 
هت
� يضمن  ا  �اب م  تض�ن �ي الذى 

و�  والواجبات.  احلقوق   � ملساوة  �اب

كد سيادته عىل أن تنمية وع  تام أ احلن

تمع  املاب مؤسسات  مسئولية  املواطن 

ومرورا  واملدرسة  أ�ة 
ال من  ابتداء 

سيب�  الذى  واملسجد  عالم  الإ بوسائل 

ولك  فرد  للك  ا�  اب ال�ي التغي�  مركز 

الوطن  بتوحيد  ت� 
ن

� ن  ن
و� مواطن 

الصاحلة  املواطنة  مبدأ  قيق 
هت

� ظل   �
وأمانه. أمنه  للوطن  فظ 

هت
� ال� 

لالعالم نظم  النيل  مركز 

بكفر الشيخ ندوة موسعة بلكية 

الدكتور/  ستاذ 
أ
ال ا  ف�ي أو�  بية  ال�هت

مظاهر  أن  اللكية  معيد  املغازى  ى  خ�ي

ء الوط� ىه التجسيد الفعىل من  الن�هت

لملجتمع  الوطنية  للق�  السلوك  خالل 

الوطنية  لرموز  �اب از  ن الع�هت  � واملتمثهلهت 

 ، الوط�ن والنشيد  الدولهت  عمل  ا  وم�ن

نظمة السائدة من 
أ
ن وال لقوان�ي ام �اب ن ل�هت الإ

من 
أ
أجل العيش حياة هادئة يسودها ال

وات  ستقرار، املافظة عىل �رش مان والإ
آ
وال

للجميع  ملك  ف  وممتلاكته  الوطن 

قتصاد  ر يؤ� سلبا عىل الإ وأن أى رصن

والتقاليد  لعادات  �اب التمسك  القوىم، 

ة للك شعب من شعوب  ن ف مسة مم�ي

مع�  سلوك  الوط�  ء  ن�هت الإ

الوطنية  للق�  الفرد  امتثال  عن 

تلف  ن �ي ول  تمع  املاب  � السائدة 

ء السياىس الذى  ا عن الن�هت كث�ي

لدولهت  �اب بطه  و�ي الفرد  يعيشه 

ا وتتحد من  مل جنسي�هت ال� �ي

حيث  من  الفرد  وطنية  خالهلا 

والتضحية  للوطن  وولءه  حبه 

مهية هذا املوضوع
أ
من أجهل. ول

      

      
ء قضية وطن  ن�هت الإ

مراكز النيل و الرتبية املدنية

ر   خبا أ
من 
اإلقليم

� كفر الشيخ

� مرىس مطروح
كتاف الشباب املرصي الواعي  بعد قيام ثورة 25 ينا� عىل أ

تلفة ويعت�  تمع املن ورة تنمية موارد املاب زت احلاجة إىل رصن �اب

ي وإذا اكن قد أطلق  تمع هو العنرص الب�رش أمه مورد من موارد املاب

ها  ن �ي �ي ما  ز  ا�اب فإن  رأس  بال  ثورة  ا  أ�ن يدة  املاب املرصية  الثورة  عىل 

أهداف  قيق 
هت

� اجل  ومن  من اجلها  قامت  ي 
ال�هت هداف 

أ
ال وضوح 

عية .. كرامة إنسانية(. فالبد  ية .. عدالهت اج�هت الثورة )عيش .. حر

هداف 
أ
ال قيق 

هت
� عبء  عليه  يقع  الذي  ى  الب�رش العنرص  تنمية  من 

عية  لتعاون مع محاب طروح �اب عالم �اب مهية املوضوع قام مركز النيل لالإ
أ
ول

تنمية  دورة  بعقد  ية  الب�رش للتنمية  بناء  ية  اكد�ي وأ املرصية  الصداقة 

دف إكساب 30 مشارك همارة  الوقت النا�( �اب ية بعنوان )مد�ي ب�رش

طيط الوقت بكفاءة وفاعلية والستفادة القصوى من  ن عىل كيفية �هت

ن املهارات املطلوبة للقيام بدورمه � حل  الوقت وإكساب املشارك�ي

بتحديد  وعالقته  الوقت  أمهية  الدورة   وتناولت  تمع  املاب مشالكت 

دارة  لإ املطلوبة  املهارات  ت،  ولو�ي
أ
ال تيب  و�هت التخطيط  هداف، 

أ
ال

بناء  ية  اكد�ي
أ
�اب املدرب  فؤاد  ممد  الدكتور/  وأو�  بنجاح  الوقت 

والوسائل  الطرق  املرصية  الصداقة  عية  محاب وعضو  ية  الب�رش التنمية 

قيق أهدافه 
هت

ي �
ن

ن املرء عىل الستفادة القصوى من وقته � ي تع�ي
ال�هت

أمهية  عىل  كد  وأ هداف، 
أ
وال الواجبات  تلك  ن  ب�ي التوازن  وخلق 

إدارة الوقت عىل اعتبار الوقت مورد شديد الندرة وغ� قابل للبدل 

فائدة،  بال  تف�  نسان  الإ يستغلها  ل  ي 
ال�هت واللحظة  التعويض  أو 

عىل  للتغلب  حات  ومق�هت إدارته  ومعوقات  الوقت  تنظ�  خطوات 

ي 
ن

بة  � ن بصورة متجانسة ومتقار إهدار الوقت. اكن لختيار املشارك�ي

ابية املشاركة. اب ي التفاعل وإ�ي
ن

لغ � اهات أ� �اب اب
هت

املؤهالت وال�
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تار  من املهندس/  رصح   
ة  البح�ي احلمالوى مافظ 
فتح  م  أ�ي خالل  سي�هت  انه 

وع  مل�رش ي 
الف�ن املظروف 

ديد  احلاب عي 
الج�هت ساكن  الإ

والذي  ة  البح�ي حافظة  �اب

 6 عدد  إقامة  دف  يس�هت

دن  �اب سكنية  وحدة  آلف 

خطة  ن  �ن املافظة  كز  ومرا

وع  م�رش لتنفيذ  الوزارة 

ديد  احلاب عي 
الج�هت ساكن  الإ

مافظات  مستوى  عىل 

أن  اىل   
ً
ا مش�ي ية  مهور احلاب

دف إقامة عدد  وع يس�هت امل�رش

ملافظة  كز �اب  عدد 7 مرا
ن

2136 وحدة سكنية مكرحهلهت أوىل �

عيس،  حوش   ، املطام�ي أبو  املمودية،  )الرمحانية،  ىه 

ور، ومركز بدر( امك رصح السيد املافظ  كفر الدوار، دم�ن

كن  ما
أ
ل قىص ارتفاع �اب

أ
ول مرة سي�هت إنشاء معارات �اب

أ
انه ل

وأبو  الدوار  وكفر  ور  دم�ن مدن   
ن

� خاصة  ا  �اب املسموح 

 للقانون 119 لسنه 2008 ، امك ستشمل 
ً
املطام�ي وذلك طبقا

وحدة  آلف   4 عدد  إقامة  وع  امل�رش من  الثانية  املرحهلهت 

)أرض  كن  ما
أ
�اب الدولهت  أمالك  أراىصن  لتوافر   

ً
طبقا سكنية 

لدلنجات( ومساحة 10ألف فدان ال�هت تهت  ي �اب
سوق املواىسرش

ور،  بدم�ن القدتي  زر  املاب أرض  النطرون،  بوادى  صيهصا  ن �هت

بع  بو محص و10 آلف م�هت مر
أ
ي القدتي �اب

مقر احلزب الوط�ن

شيد  ج �اب بة ال�اب بعز

ر   خبا أ
من 
اإلقليم

     إفتتح سيادة السف�/ 
ن زايد رئيس  ممد بدر الد�ي

اهليئه العامه لالستعالمات 
التدري�«العالم  مج  ن

� ال�اب

ت« والذى نظمته  والنتخا�اب

لالستعالمات  العامه  اهليئه 

ا� 
ن
� مج الإ �ن لتعاون مع ال�اب �اب

ة من  مم املتحدة.. � الف�هت أ
لال

10-2013/2/12 حرص 
بفندق  أقيمت  ال�  الورشه 

يه  سكندر
أ
ال  � ن  فلسط�ي

ن  الصحفي�ي من  به  ن �ن

ية  سكندر لإ �اب ن  عالمي�ي والإ

وحدة  مسئوىل  من  وعدد 

ركز  هليئة.  �اب العام  الرأى 

عالمية املهنيه  مج التدري� عىل ضوابط التغطية الإ �ن ال�اب

تلفة  املن عالميه  الإ شاكل 
أ
ال ن  ب�ي التفرقه  ت،  نتخا�اب لالإ

للتغطية النتخابية والتعرف عىل إعالم العومله ودورة � 

مج عدد  �ن تطور التغطيه النتخابيه، حارص من خالل ال�اب

 . ن ب�ي مكدر عاليه  كفاءة  أثبتوا  ن  والذ�ي اهليئه  موظ�  من 

مج التدري� مناقشات عىل أعىل مستوى عمليا  �ن د ال�اب هسرش

املستوى  رتفاع  إ �اب العمليه  يبات  التدر نت  �ي
هت
� امك  ومعليا, 

يثنون  املتحدة  مم  أ
لال ا� 

ن
� الإ مج  �ن ال�اب ممثىل  جعل  الذى 

التوقعات  فاقت  ال�  يبية  التدر الدورة  ج 
أ

نتا� عىل   
ً
ا كث�ي

ستاذ عىل النو�/ 
أ
يبية، قام ال ايه الدورة التدر ..� �ن

ادات تقد� عىل  يع هسرش عالم الداخىل بتوز رئيس قطاع الإ

يه مهعم .       ن وإلتقاط الصور التذاكر ب�ي املتدر

ر   خبا أ
من 
اإلقليم

 من 
ً
 الندوة الك

ن
ن الصح« حارصن � دمات التأم�ي ن ية ندوة بعنوان:« الرتقاء �اب لسكندر    نظم مركز النيل لالعالم �اب

ن  ن الصح – هيئة التأم�ي خدمات التأم�ي وي�ن  مد�ي سبق ود/ فؤاد احلاب
أ
طباء ال

أ
ستاذ الدكتور/ ممد ممد البنا نقيب ال

أ
ال

هود املبذول  ن الصح، من خالل الوقوف عىل السلبيات ال�هت تقوض احلاب دمات التأم�ي ن رتقاء �اب الصح.تناولت الندوة سبل الإ

دمة العالجية منقوصه، وكذلك عدم وجود صيدليات  عل احلن اب ا �ي دمات, وأمهها التكدس الرهيب لملرىصن �اب ن هذه احلن لتحس�ي

ن الصح,وقد خلصت الندوة إىل  ات طبيه اكفيه بعيادات التأم�ي ن ه�ي اب
هت

ن الصح فضال عن عدم وجود � ملحقه بعيادات التأم�ي

ن لك عيادة بصيدلية متخصصة  ه�ي اب
هت

 إنشاء عيادات جديدة، وكذلك �
ن

كن من التوسع � ا �ي ن الصح �اب انية التأم�ي ن أمهية رفع م�ي

قل جودة 
أ
رخص وال

أ
ن الصح عىل أنه البديل ال تمعية للتأم�ي دمه، فضال عن تغي�ي النظرة املاب ت�ل عىل املستفيد من احلن

اصة.     املستشفيات والعيادات احلن
ن

للعالج �

ية سكندر  الإ
ن

��ور�  دم�ن
ن

�

بناء املافظة ذوى الحتياجات 
أ
ورة توف�ي لك سبل الراحة والدمع ل ة  عىل رصن تار احلمالوى – مافظ البح�ي كد  املهندس / من    أ

ع دورى   اىل عقد اج�هت
ً
ا كز املافظة مش�ي دن ومرا ة �اب عية منت�رش دمات هلم من خالل 120 وحدة اج�هت اصة، وتقدتي احلن احلن

ول .
أ
 �اب

ً
م وشكوامه والعمل عىل تذليلها أول ن لبحث متطلبا�هت سته مع اللجنة التنسيقية لملعاق�ي �أ ري �اب هسرش

ن بتلكفة بلغت 10 آلف جنيه عىل نفقة املافظة . ن من املعاق�ي  لملستحق�ي
ً ا�ن يع 20 كرىسي متحرك ماب وقد قام السيد املافظ بتوز
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