
عيد
ص

 ال
سط

وو
ل 

شما
يم 

إقل
ن 

 ع
در

ص
. ت

.2
01

3 
س

ار
 م

...
ل 

الو
ع ا

رب
 ال

.. 
ون

شر
الع

 و
سع

لتا
د ا

عد
 ال

.. 
نة

ثام
 ال

نة
لس

ا

داخل العدد
 - املبادرات احمللية

 - الالمركزية
 - حقوق  املرأة

اهليئة العامة لالستعالمات
قطاع اإلعالم الداخلى      
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التي  الحالية  الظروف  ظل  في  المجتمعية  المشاركة  أهمية  تأتي 

تساعد  فهي  األفراد  إحتياجات  كافة  توفير  علي  الدولة  قدرة  وعدم  البالد  بها  تمر 
باب  وفتح  حلها  في  المساهمة  علي  والعمل  مشكالتهم  لمواجهة  التعاون  علي  المواطنين  

التعاون بين األفراد والحكومة.
إن إشراك جميع فئات المجتمع والشعور بالمسئولية الجماعية واإلعتماد علي الجهود الذاتية 
لحل المشكالت تؤدي إلي زيادة إرتباط األفراد بعضهم  ببعض وبالواقع المحلي كما أن تعبئة الطاقات 
نصل  لكي  نعيشه  الذي  الواقع  يفرضها  ملحة  ضرورة  أصبحت  المجتمع  لخدمة  األهلية  والجهود 

لألهداف المنشودة.
ومن هنا يأتي دور مراكز النيل في تبني فكر المشاركة المجتمعية كأحد المحاور األساسية التي 
تضمنتها خطة قطاع اإلعالم الداخلي من خالل األنشطة المختلفة التي نفذتها المراكز إللقاء الضوء 
علي مفهوم المشاركة المجتمعية وتأثيرها علي التنمية للمساهمة في تشجيع األفراد والمؤسسات 

المختلفة علي العمل التطوعي من أجل خدمة وتنمية المجتمع المحلي.
فالمشاركة اإليجابية والتعاون الدائم بين مراكز النيل و األجهزة المحلية بالمحافظات دليل 
واضح علي تميز وإيجابية العمل وتواصله مع إحتياجات ومشكالت المجتمع واإلحتياج الفعلي للعمل 
التنموي الذي تقوم علي أساسه هذه المراكز من خالل تواصلها مع قضاياه وتأثيرها الفعال داخل 
هذه المجتمعات خاصة بمحافظات الصعيد للخروج بنتائج ) توصيات – مبادرات .... إلخ( من خالل 

الحوار بين المشاركين والمسئولين ومختلف فئات المجتمع.
وفي هذا العدد من النشرة تميزت مراكز النيل ب ) الفيوم – بني سويف – ملوي – أسيوط 
مجال:   في  الذاتية  بالجهود  والمتعددة  المتنوعة  األنشطة  من  مجموعة  بتنفيذ   ) الجديد  الوادي   –
المشاركة المجتمعية ، البيئة ، الصحة والسياحة بالتعاون مع األجهزة المعنية في هذه المحافظات 
باإلضافة ألنشطة الخطة األساسية الممولة وشارك فيها مختلف الفئات والقيادات التنفيذية والطبيعية 

والشبابية والمرأة وطالب المدارس والجامعات.
وتمثلت هذه األنشطة في : ندوات ، لقاءات تمهيدية ، حلقات نقاشية ، منتديات حوارية ، 

مسابقات ... إلخ.
حيث بلغ إجمالي األنشطة بالجهود الذاتية خالل الفترة من  يناير – مارس إلى ) 100( نشاط.
وتناولت موضوعات عدة من أهمها :مبادرة النهوض بالبيئة بقرية شكشوك، مبادرة أطفالنا 
يحمون بيئتنا » رسائل من طفل إلي طفل« ،تدوير المخلفات الزراعية وصناعة الكومبوست ،قانون 
التأمين الصحي الجديد والمرأة المعيلة ،المؤسسات المجتمعية ورعاية المعاقين باإلضافة إلي رفع 

الوعي السياحي لدي المواطن.
وقد أثني جمهور المشاركين علي هذه اللقاءات وطالبوا باإلستمرارية وهكذا تستمر المراكز 

في عطائها منارة إشعاع بالمحافظات بفريق عمل مخلص وقادر علي العطاء.
ولنتجه جميعاً لهدف واحد هو بناء مصر ألنها في حاجة لنا جميعاً بإختالف افكارنا ورؤانا.

                                                                         رئيس التحرير
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مبادرة فارس لبناء قدرات الشباب 
بالفيوم

أعضاء الفريق 
 تنمية البشرية

المبادرة  هذه   أن  إلى   وأشار 
عملت على تأهيل 50 شاب من الجنسين  
التدريبات  خالل  من  قدراتهم   وبناء 
التخطيط  ومهارات  اللغة  على  الذاتية 
كتابة  ومهارة  الوقت  وإدارة  والتنظيم 

السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية  

ويتوقع فريق العمل المشارك في 
وتنمية  بناء   على  العمل  المبادرة   هذه 
الشباب   من  أخري  مجموعة  مهارات 
واستمرار هذا العمل  حني يتم فتح قنوات 
الحكومية  الجهات  بين  وتعاون  اتصال 
وحصول  المحلي   المجتمع  وأعضاء 
هؤالء الشباب على فرص عمل تناسب 

تطلعاتهم وطموحاتهم وقدراتهم 

كفاءات  توجد  حيث  المتطوعين  
قدر  تمتلك  وقيادات شبابية  محلية 
كبير من المهارات والخبرات التي 

تمكنها من قيادة المجتمع 
وأكد على أن تحقيق الهدف 
شق  في  يتمثل  المبادرة  تلك  من 
إلكساب  يهدف  نظري  تدريبي 
لسوق  تأهلهم  مهارات   الشباب 
يتمثل  عملي  ميداني  وشق  العمل  
الواقع  أرض  إلى  النزول  في 
وتطبيق تلك المهارات على أرض 
توعية  حمالت  خالل  من  الواقع 
تثقيفية والتنسيق  وندوات ودورات 
مع الجهات المهتمة بتنمية المجتمع 

وتمكين الفئات المهشمة
 في المجتمع  

أما  الشاب  أحمد السيد قائد 
فريق التدريب  فقد أوضح  أنه تم 
الشباب  من  التدريب  فريق  تكوين 
إداري  هيكل  وضع  وتم  المتطوع 
من  الفريق  لهذا  الذاتية  للقيادة 
واثنان  للفريق  قائد  وجود  خالل  
أخري من  النواب  ومجموعة  من 

بناء قدرات الشباب

لإلعالم  النيل  مركز  أطلق 
بالفيوم مبادرة لبناء قدرات الشباب  
المنتدى  مع جمعية  بالتعاون  وذلك 
بالفيوم  الحقوق  لدعم  العربي 
استثمار  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 
قادة  وتنمية  لبناء  الشباب  طاقات 
مصر المستقبل من خالل مجموعة 
دورات  في  تتمثل  األنشطة  من 
التخصصات  مختلف  في  تدريبية 
وفقا الحتياجات ومتطلبات العصر  
لتأهيل  الذاتية  المهارات  وتنمية 

الشباب لسوق العمل 

عماد  الدكتور  أشار  وقد 
الخدمة  بكلية  األستاذ  السالم   عبد 
االجتماعية بالفيوم  ومنسق جمعية 
الحقوق   لدعم  العربي  المنتدى 
على   تعتمد  المبادرة   هذه  أن  إلى 
يقوم  حيث  الذاتية   القيادة  منهجية 
المبادرة  أنشطة  بإدارة  الشباب 
الشباب  من  قادة  فريق  خالل   من 
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املسئولية 
جتاه ذوى 
القدرات 
اخلاصة

القوي وزارة  وكيل  هاشم   حسن  أ.   أكد 
حتي المعاقين  تعييين  تم  انه   العاملة 
حتي  ، عليا  مؤهالت  2010م   دفعة 
وقد متوسطة.  مؤهالت  1998م   دفعة 
بالمحافظة الوظيفية  الدرجات  تجميع   تم 
 وتم ارسالها للجهاز اإلداري للدولة وأن
 التعيين سوف يتم طبقاً للشروط واللوائح
أشار متصل  سياق  وفي  لذلك    المنظمة 
وزارة وكيل  غدير  أبو  .مصطفي   أ 
تقديم تم  إنه  إلي  اإلجتماعية   الشئون 
لذوي تأهيلية  برامج   ، ضماني   معاش 
حضانات يوجد  ،و  الخاصة   اإلحتياجات 
المديرية وفرت  كما  المعاقين   لألطفال 

     األجهزة التعويضية .

 ملـــوى.. حقوق المعاق  فى
الدستور

 اوضح أ. حمدى كامل شحاته رئيس اللجنة
ان الخاصة  االحتياجات  لذوى   المنتخبة 
 غالبية المهتمين بمجال االعاقة يعتبر ان
 التاهيل االجتماعى لم يبدا اال منذ سنوات
تجاه الحقوقية  الرؤية  بعد نضوج   ىقليلة 

 كثيرا ما ينظر للمعاق فى
 جميع مراحل حياته على انه مشكلة
التفكير يذهب  وقد  حل  الى   تحتاج 
 مباشرة الى حلول من زاوية الشفقة
 أو أداء الواجب وجميعها لها أثارها
لما نتيجة  المعاق.  لدى   السلبية 
  تفرضه اإلعاقة من صراعات نفسية
والهمية  ، اجتماعية  ومواقف   ، 
 الموضوع نناقشة على مائدة مراكز

النيل.

  الوادى الجديد وقضايا المعاق

 يؤكد الدكتور ابوبكر محمد أستاذ
 علم النفس بكلية التربية بالوادي الجديد
كالتفكير األساسية  الحياة  مهارات   أن 
إيجاد على  والقدرة  وااليجابي   النقدى 
جميعها اآلخرين  مع  والتشاعر   الحلول 
 مهارات هامة للمعاق ويجب التعامل معه
 بتقديم وجوده االنسانى كحافز الى التطور
مراكز وتقوم  الشخصية  وبناء   والتمكين 
هذا فى  وأساسية  مهمة  بادوار   التأهيل 

المجال0

 وعن دور المؤسسات والجمعيات:
 ذكر عادل ادم رئيس مجلس إدارة الجمعية

تتضمن الجمعية  بان  بالخارجة   الشرعية 
توفير يتم  حيث  المعاقين  رعاية   أنشطتها 
المتحركة كالكراسي  التعويضية   األجهزة 
والنظارات األذن  وسماعات  اإلبط   وعكاز 
مساعدات تقديم  إلى  باإلضافة  هذا   الطبية 
كما الذهنية0   لإلعاقات  وعالجية   مادية 
بالثانوي كفيف  طالب  الجمعية   دعمت 
 االزهرى بجهاز حاسب الى مجهز بطريقة
 برايل وتطوع الطالب بعمل دورات تدريبية
اوضح كما   0 المجال  هذا  فى    للمكفوفين 
 ادم ان الجمعية وفرت متخصصين فى لغة
باالشارة الجمعة  خطبة  لترجمة   اإلشارة 

ببعض المساجد .

مدير محمد عبدهللا  مرزوق   وأشار 
التشريعات أن  الى  واإلدارة  التنظيم   عام 
حقهم اإلعاقة  ذوى  تعط   لم   والقوانين 
 بالكامل فى شتى المجاالت ال سيما فى فرص
 التشغيل وأضاف أن نسبة ال 5% محدودة
 وال تتناسب مع عدد هذه الفئة وبالرغم من
 ذلك حظيت المحافظة بتشغيل أكثر من %90

 من المعاقين حيث تم تشغيل كل المعاقين
وباريس وبالط  الفرافرة  مراكز   فى 
الخارجة بمركزي  قليلة  نسبة   وباقى 
تلزم قوانين  إصدار  اقترح  و   والداخلة 
 القطاع الخاص بتخصيص نسبة لتوفير
فرص عمل لذوى االحتياجات الخاصة .

موجه حسان  سمير   ويقول 
 بالتربية والتعليم : التوجد اقسام داخلية
مما الخاصة  التربية  مدارس   ببعض 
والطلبة األمور  أولياء  معاناة  من   يزيد 

 الوافدين من القرى البعيدة

المعاق محمود  الطالب   وعبر 
لسنوات مهمشون  نحن  بقوله:   بصريا 
أهلية جمعية  اى  هناك  تكن  ولم   طويلة 
فى قليلة  وفرصنا  المكفوفين   ترعى 

التشغيل.

 اسيوط وبرامج الدمج

والتاهيل

 أشار أ.د حمدي شاكر استاذ
 علم النفس بجامعة اسيوط إلي أن دمج
بالمجتمع الخاصة  االحتياجات    ذوى 
من المعاقين  فئات  بعض  تمكين   يعني 
العادية الفصول  في  تعليمهم   متابعة 

 وما يترتب علي ذلك من إعداد  التلميذ
التعليمية وظروف  المعاق وفق ظروفه 
 المعلم من حيث برامج اإلعداد والتأهيل
النظامي الدعم  توفر  متطلباته:   ومن 
الشامل التعليم  لضمان   والقانوني 
المسبق التخطيط  المعاقين,   لألطفال 

 للدمج وتحديد اهدافه,

 كما أكد إن من أهم معوقات الدمج:إغفال
 دور اإلعالم في  توعية المجتمع بكـــيفية
 التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،
المتخصصة الطبية  توفرالرعاية   عدم 
 ولنجاح عملية الدمج البد من المشاركة
 االيجابية الولياءاألمور ، اعداد الطالب
االستقاللية املهارات  في  جيدا   إعدادا 
التعليمية والوسائل  األدوات  توفير   ، 
أحمد هيام  أ.  عرضت  وقد   ,   الالزمة  
 مدرس فصل الجمعية النسائية تجربتهم
خدمات خالل  من  المعاقين  دعم   فى 
الذهنية لإلعاقات  الخاص  التعليم   مركز 
التخصصي المركز   ،  والجسمانية 
والرياضي الطبيعي  والعالج   للتأهيل 
وقد البشرية  التنمية  أنشطة  تنفيذ   , 

 ذوى االعاقة  ويمكن القول بكثير من الثقة
للمعاق اهمية   االكثر  هو  التاهيل  حق   ان 
 والمجتمع حيث يساهم فى استثمار طاقات

عاملة كانت خارج حسابات الربح

بالهيئة فريق  رئيس  عزت  نبيل  أ.   وذكر 
 االنجيلية بان نظام تربية ذوى االحتياجات
ما اكتشاف   على  العمل  يتطلب   الخاصة 
على والعمل  قدرات  من  المعاق   يمتلكه 
القومى المجلس  ان  الى  اشار  كما   تنميتها 
 لالعاقة رفض نص المادة 72 من الدستور
ذوى رعاية  لمفهوم  تشير  والتى   الجديد 
 االعاقة  وقال انه ال يتوافق مع االتفاقيات
 الدولية خاصة بعد ثورة 25 يناير وطالب
 باستبدالها  بحماية حقوق التمكين والدعم
 وان تكون متضمنة فى جميع مواد الدستور
لتكون المادة  نص  تعديل  المجلس   وارسل 
بحماية الدولة  تلتزم   (( التالى  النحو   على 
صحيا االعاقة  ذوى  االشخاص   حقوق 
وثقافيا واجتماعيا  واقتصاديا  و   وتعليميا 
تفرقة او  تمييز  بدون  وسياسيا   ورياضيا 

.))  

المعاق..   معاق االخالق
               ال معاق الجسد
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الوادى اجلديد تدق ناقوس خطر املخدرات 

يزداد  المخدرات  تعاطى  خطر 
يوما بعد يوم تاركا وراءه آثارا اجتماعية 
مجتمع  أن  وبرغم    ، سيئة  واقتصادية 
المجتمعات  من  يكون  قد  الجديد  الوادى 
بها  تمر  التى  بالمتغيرات  تأثرا  األقل 
الجغرافية  المحافظة  لطبيعة  ربما  مصر 
وكسر  االنفتاح  أن  إال  وخصوصياتها 
حاجز العزلة بجانب أسباب عديدة أخرى 
التعاطي  عدوى  انتشار  على  ساعدت 
واإلدمان بها. وكان للمركز هذا التحقيق :

المخاطر الصحية لإلدمان 
هشام  الدكتور  عرف  البداية  فى 
بمركز  الصدر  مستشفى  مدير  بكر 
بين  تفاعل  عملية  بأنه  اإلدمان  الخارجة 
كائن حى وعقار بحيث ال يستطيع الكائن 
عدم  حالة  وفى  العقار  هذا  عن  االستغناء 
الحصول عليه يحدث انهيار كامل للجسم 
تحتوى  التى  المواد  أن جميع  مؤكدا على 
ولها  إدمان  إلى  تؤدى  الكافيين  مادة  على 
العامة  الصحة  على  وأضرار  مضاعفات 
الحشيش-   ( المخدرة  المواد  تعاطى  وان 
وغيرها(  األفيون  الهيروين-  المورفين- 
أمراض  وتسبب  خطيرة  صحية  آثار  لها 
الدم  ضغط  وانخفاض  الصرع  كنوبات 
وانكماش حدقة العين وضمور فى الجسم 
تؤدى  السيدات  وعند  المخ  خاليا  وتدمير 

إلى اإلجهاض وتشوهات فى الجنين.  
اآلثار االجتماعية والنفسية:

الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية أكد على 
إلى عادة  تتحول  ما  المخدرة وسرعان  المواد  تناول  نحو  التعاطي رغبة غير طبيعية  أن 
أما اإلدمان هو حالة تسمم دورى أو مزمن يؤدى إلى تغير فى الطبيعة الفسيولوجية للمخ 
التفكك  حاالت  إلى  السبب  االنتحار0ويرجع  على  اإلقدام  ثم  واالكتئاب  بالقلق  واإلصابة 

األسرى , وقت الفراغ لدى الشباب , أصدقاء السوء , غياب الوازع الدينى   
وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد نوفل مدير عام األوقاف أن التعاطى لتلك 
أن جميع  وقال  والمسئولية  والغيرة  كالكرامة  الراقي  اإلحساس  اإلنسان  تقتل عند  السموم 
وان  العرض(  المال-  العقل-  النفس-  )الدين-  الخمس  الكليات  حفظ  على  اتفقت  الشرائع 
اآلباء  بين  العالقة  تكون  وان  النشئ  لدى  االيجابية  السلوكيات  غرس  أساس  هى  األسرة 
أو  انحراف  يحدث  ال  حتى  والصراحة  الصداقة  على  ومبنية  الحوار  على  قائمة  واألبناء 

اللجوء ألصدقاء السوء وينهار المجتمع أخالقيا واجتماعيا واقتصاديا.
الدور االمنى بالمحافظة:

الرائد محمد قناوي بإدارة البحث الجنائى  يقول أن السبب فى انتشار المواد المخدرة 
وترويجها هو البحث عن الكسب السريع باعتبارها وسيلة سهلة للثراء , هذا باإلضافة إلى 
انه من  وقال  استخدامها كمنشطات0  فى  ايجابية  أثار  لها  بان  البعض  لدى  السائدة  الثقافة 
خالل الحمالت األمنية وجد أن أكثر المواد تداوال الحشيش ثم الترامدول كما تبين أن معظم 
جرائم النصب أفرادهم من متعاطي المواد المخدرة وفى حوار مفتوح قال احد المشاركين: 
إن األمن غير فعال خاصة فيما يتعلق بقضايا الترويج وتعاطي المخدرات  أجاب : نحن 
نقوم بحمالت مستمرة ولكن ال يشعر بها المواطن العادي نظرا لسريتها ومنهجيتها, مشارك 
ذلك  يثبت  أجاب: حينما  وتتعاون معهم,  المخدرات  تجار  تساعد  االمن  أفراد  أخر: بعض 
بالدليل القاطع يتم استبعاده تماما بل ويعاقب وفقا لمالبسات الوقائع,  ومشارك ثالث يسال: 
لماذا لم يتم التنسيق بين أجهزة األمن والجهات المختصة االخرى لضبط اى زراعات للمواد 
المسلحة  القوات  التنسيق مع  يتم  بالفعل   : التهريب رد سيادته  المخدرة وإحباط محاوالت 
والجهات المعاونة االخرى بوضع كمائن ومراقبين وعمل حمالت على المناطق الزراعية 
المتطرفة وغيرها من األوكار المشبوهة لمواجهة البؤر اإلجرامية وأماكن تجمعات الشباب 

وتشديد الرقابة عليها.

الشباب يشارك فى القضية
المشاركين من طلبة  لدى مجموعة  ايجابي  األنشطة اإلعالمية رجع صدى  القت 
وطالبات المدارس وأوجدت نوعا من  المنافسة القوية فى نهاية ورش العمل بعرض أنشطة 
ابتكاريه لتجسيد القضية بكل أبعادها حيث قامت مدرسة بعرض مسرحي بعنوان »اذكي 
مساطيل« وعرضت مدرسة أخرى  اسكتش بعنوان »عودة العقل« وآخرون القوا شعرا, ثم 

أطلقت جمعية حقوق اإلنسان مبادرة بعنوان »يوم بال تدخين« .
مراقبة  و  واإلدمان  التعاطي  بمخاطر  التوعية  برامج  بتكثيف  المشاركين  أوصى 

الصيدليات لمنع ترويج العقاقير المخدرة
ضد  للبالغات  واالستجابة  المشبوهة  األماكن  على  األمنية  الحمالت  تكثيف  مع 
المروجين والمتعاطين وتفعيل دور االخصائى االجتماعى والنفسى بالمدارس فى دراسة 

اسباب حاالت التعاطى واإلدمان.

التأمين الصحى

للمرأة المعيلة

يعد التأمين الصحي مظلة حقيقية للمواطن 
الطبية  الخدمات  جميع  يقدم  حيث  المصري 
كاهل  عن  المعاناه  رفع  في  ويساهم  والعالجية 
المواطن ولكن كل ما نتمناه ندركه فهناك مشاكل 
اتفاق بين  فالتأمين عبارة عن  التنفيذ  عديدة في 
طرفين يتحمل فيها الطرف األول النفقات الالزمة 
فردا  الثاني  للطرف  المقدمة  العالجية  للخدمات 
األعباء  تخفيف  الي  يؤدي  مما  جماعة  أو  كان 
والتكاليف المترتبة عند معالجة الحاالت المرضية 
تم  ما  .هذا  عليهم  المؤمن  لها  يتعرض  التي 

مناقشته في مركز نيل ملوي .

حول  اسيوط  لنيل  حوارى   منتدى  وفي 
قانون التامين الصحى الجديد للمراة المعيلة أجاب 
فيه المتخصصون علي أسئلة الحضور من أهمها 

 :
بالتأمين  الخاص  القانون  صدر  متي 
معوقات وصول  وما هي  المعيلة  للمراة  الصحي 

الخدمة الطبية لها؟
   د. سامى شريف على - مدير عام هيئة 
بقرار   23 قانون  ان  إلى  أشار  الصحى  التأمين 
الرسمية  الجريدة  في  نشره  وتم  الشعب  مجلس 
يتم  لم  ولكن  النفاذ  واجب  واصبح  عام 2012م 
المعيلة   المراة  عدد  ان  من  الرغم  علي  تفعيله 
بمحافظة أسيوط وصل إلي 27 ألف و105 إمراة 

معيلة.
من هي المراة المعيلة ؟ وماهي األوراق 
المطلوبة إلستخراج بطاقة التأمين الصحي لها ؟

او  نفسها  تعول  التي  هي  المعيلة  المراة 
تعول أسرتها وتقسم المراة المعيلة إلي اربع فئات 
وهي : اآلرامل ، المطلقة ، البنت التي لم تتزوج 

وبلغ سنها 50  سنة ، زوجة المسجون المحكوم 
عليه بأكثر من 3 سنوات.

هو  الجديد  الصحي  التأمين  قانون  أن  و 
الطبية  الخدمات  تقديم  يتم  حيث  تكافلي  قانون 
أدني  بحد  سنوي  إشتراك  مقابل  المعيلة  للمرأة 
 2 عدد   : هي  المطلوبة  واالوراق  جنيه    12
صورة شخصية ، الرقم القومي وقيمة اإلشتراك 

السنوي.

مراحل العالج بالتأمين الصحى
توجد   : العام  الممارس  مرحلةهي  اهم 
عيادات الممارس العام فى جميع أرجاء المحافظة 
الصحى  التأمين  لمنتفعى  الطبية  الخدمات  لتقديم 
، مرحلة األخصائى : وهى تلى المرحلة السابقة 
وفيها يتم تحويل المرض إلى عيادات األخصائى 
الخدمة  تقديم  يتم  حيث   : االستشارى  ومرحلة 
التأمين  هيئة  خالل  من  وذلك  للمريض  الطبية 
على  استشاريين  عيادات  مع  المتعاقدة  الصحى 

أعلى مستوى وفى جميع التخصصات الطبية.
    وقد توصل المشاركون إلي حزمة من 

التوصيات من أهمها:
  ضرورة وضع البيانات الخاصة بالمرأة 
المعيلة على مستوى محافظة أسيوط على موقع 
التأمين الصحى فرع أسيوط حتى يمكن التواصل 
مع كافة الجهات ، قيام فريق العمل بفرع التأمين 
بالمراكز  شهرية  ندوات  بتنفيذ  بأسيوط  الصحى 
اإلدارية المختلفة ، تحديث قاعدة البيانات الخاصة 
بالمرأة المعيلة وتوزيعها على اإلدارات الفرعية 
للشئون االجتماعية باإلضافة إلي قيام الجمعيات 
األهلية بدفع قيمة االشتراكات الخاصة بإستخراج 

بطاقة التأمين الصحى للمرأة المعيلة.
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تنتائج تحققت       
قام المشاركون في ختام أنشطة وندوات بإعداد خطة عمل مشتركة تجسد عالقات التعاون المثمر بين أعضاء من التربية 

والتعليم والجامعة ومنظمة المجتمع المدني بما يحقق كفاءة التخطيط.
تنفيذ نموذج مصغر وواضح للصيانة البسيطة بمدارس التربية والتعليم طبقا لمعطيات الالمركزية المالية والتى تدربوا   -

عليها بالجلسات.

فى بىن سويف .... الالمركزية       خارطة طريق النقاذ اجملالس احمللية
إطار تشريعى منظم لإلدارة

اإلطار  في  النظر  بإعادة  وطالبت 
في  المحلية ،   لإلدارة  المنظم  التشريعي 
للمحافظات  والمؤسسية  التنظيمية  الهياكل 
وتقسيم  الحكومية  والمصالح  والوزارات 
االختصاصات والصالحيات بين المستويين 

المركزي والمحلي . 
الدكتور  دعا  ذلك  يتحقق  ولكي 
العام  القانون  أستاذ  سليمان  المجيد  عبد 
لتنفيذ   والمعنيين  الخبراء  من  المشاركون 
تعريف  إعادة  تستهدف   عمل  ورشة 
المجالس  واختصاصات  صالحيات 
الشعبية ،  وتنمية قدرات أعضائها ،  وتطوير 
الرقابة  ونظم  المحلي  التمويل  منظومة 
الثقافية  القيم  المالية والتخطيط  ،  ومنظومة 
تطبيق  ليستوعب  المجتمع  في  والسياسية 

الالمركزية ،  
عبد  هشام  للدكتور  مداخلتها  وفي 
طالب  الدستورى  القانون  أستاذ  المنعم 
علي  المحلية  المراكز  رؤساء  بانتخاب 
مستوي جميع المحافظات .  وضع آلية لتقييم 
مبادئ  وتعزيز  المحلية ،   الشعبية  المجالس 
المبادئ  من  عدد  خالل  من  الالمركزية 
والضوابط التي تحكم اإلطار الجديد لقانون 

اإلدارة المحلية ،
الخبير  مدكور  سالمة  واشار   
فى  االستدالالت  أهم  إلى  اإلعالمى 
كلما  الالمركزية  فكر  تبنى  على  المنظمة 
تتخذ  التي  للمستويات  القرارات   تزداد 
المنظمة  فى  الدنيا  االدارية  المستويات  في 
المشكلة  او  بالقضية  اتصاال  واالكثر 
اتخاذ  لها  مسموحا  و  القرار،  موضوع 

قرارات توصف باالهمية وعدم الروتينيه
حسين  مرفت  الدكتورة  وأكدت 
على  التجارة  بكلية  األعمال  ادارة  استاذ 
التفويض الفعال  ومن جوانبه يحدد المدير 
مرؤوسا معينا للقيام باعباء ، يجب ان  يعلم 
مستوي  عن  امامه  مسئول  انه  المرؤوس 
بالعمال  له  المحدد  العمل  انجاز  او  اداء 
التي يمكن تفويض السلطة بشأنها ،  يفوض 

المدير المرؤوس بالسلطة                   

المدينة الكبيرة بحيث يعمل الجهاز التنفيذي 
وفقا لتوجيهات المجالس الشعبية المنتخبة . 

كما أوصوا بتزويد المجلس األعلى 
لإلدارة المحلية  بآلية لفض المنازعات التي 
قد تنشأ بين السلطات المحلية في مستوياتها 
المختلفة مع إصالح النظام المالي المحلي ،  
واضحة  موازنة  هناك  تكون  بحيث 
للمراكز  مستقلة  وموازنة  للمحافظات ،  
موازنة  من  لها  تحول  الكبرى  والمدن 
والقرى  المدن  تعد  أن  علي  المحافظة ،  

وحدات تخطيط أساسية . 

موارد للتمويل الذاتي

تكامل  علي  التوصيات  وشددت 
المحلية علي مستوي  والموازنات  الخطط 
المالية  للتمويالت  لجنة  وإنشاء  المركز ،  
لمعايير  وفقا  يتحدد  بحيث  محافظة  بكل 
معلنة نصيب كل مركز في المخصصات 
المالية ،  مع منح المجالس الشعبية المحلية 
للتمويل  موارد  إنشاء  في  صالحيات 
الذاتي علي مستوياتها وبموافقة مجتمعاتها 

المحلية وبضوابط محددة . 

نظم مركز   النيل لإلعالم والتعليم 
مع  بالتعاون  سويف  ببنى  والتدريب  
من  سلسلة  االلمانية  زايدل  هانس  مؤسسة 
طريق  كخارطة  الالمركزية  حول  الندوة 
مشاركة  ودعم  المحلية  المجالس  النقاذ 
العام  الشأن  فى  للمشاركة  المواطنين 
بمشاركة   تمت  والتى  مصيرهم  وتقرير 
الشهور  خالل  مدنى  ومجتمع  حكوميين 
الثالث الماضية وتستمر خالل عام 2013 
 ،  ويستهدف برنامج الالمركزية  اكتساب 
فهم جديد لمبادئ المواطنة وتعزيز تدابير 

الحكم الرشيد المحلي

تفعيل دور المجالس المحلية

بسرعة  المشاركون    أوصى 
تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية علي 
من  والقرية ،   والمركز  المحافظة  مستوي 
عملية  وإدارة  توجيه  من  تمكينها  خالل 
سلطات  من  تتطلبه  وما  المحلية ،   التنمية 
الهيكلة  وإعادة  وإدارية ،   ومالية  سياسية 
والمركز ،   للمحافظة  واإلدارية  التنظيمية 
الكبرى  للمدن  استحداث وضع خاص  مع 
وضم  المراكز ،   موازاة  في  بالمحافظة 
أو  المركز  رئيس  قيادة  تحت  اإلدارات 

بما   - الالمركزية  تمثل 
تمنحه من صالحيات أوسع للهيئات 
إلشراك  مالئما  إطارا   - المحلية 
تخطيط  في  المحلية  المجتمعات 
الذاتية،  تنميتها  ومتابعة  وتنفيذ 
نشر  في  الالمركزية  تساهم  كما 
مختلف  ومشاركة  الديمقراطية 
الفاعلين في العملية التنموية، والتي 
أصبح المجال المحلي خالل العقود 
األنسب.  إطارها  األخيرة  الثالثة 
بهدف تحقيق استغالل أمثل للموارد 
والكامنة،  المتاحة  المحلية  الطبيعية 

وتشغيل األيدي العاملة المحلية

 خالصة واستنتاجات

الحد من البيروقراطية اإلدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار اإلداري والتنموي.
* ربط برامج ومشاريع التنمية بالحاجات المتعددة والمتناقضة للمناطق واألقاليم والشرائح 

السكانية المختلفة.
* إيجاد االتصال المباشر والمستمر بين هيئات التخطيط التنموي والسكان، بما يساعد على 

إعداد وتنفيذ خطط تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة.
* إيجاد توزيع عادل لمكاسب التنمية، وتحسين المستوى التنموي والخدمي في جميع 

مناطق البلد.
* تخفيف العبء اإلداري والتنموي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية؛ مما يمكن 

هيئات التخطيط المركزية من أخذ الوقت الكافي في اإلشراف بشكل فعلي وعملي على 
متابعة خطط التنمية المختلفة.

* ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي 
على المستوى المحلي

مساهمة الالمركزية في تحقيق التنمية المحلية
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               سياحة اسيوط 
                       حتـت شعـار إعـرف بـلـدك

أطفالنا حيمون بيئتنا:
تعتبر السياحة هي صناعة               » رسائل من طفل لطفل«

بال دخان ومورد إقتصادي هام من 
ومحافظة  القومي  الدخل  موارد 
عرفتها  حضارة  اقدم  بها  أسيوط 
البشرية كما تضم محافظة أسيوط 
تراثاً حضارياً من مختلف العصور 
 ، روماني   ، فرعوني  كان  سواء 

قبطي ، إسالمي.
مقومات سياحية

     وتمتلك محافظة أسيوط 
السياحة  مقومات  من  العديد 
متمثلة في اآلتي : اماكن سياحية 
وآثرية مثل : آثار الهمامية ، دير 
 ، المعلق  الدير   ، العذراء  السيدة 
مسجد الفرغل ، الوكايل اآلثرية ن 
محمية وادي األسيوطي ، جامعة 
ومطار  األزهر  جامعة   ، أسيوط 
سبيل  علي  وهذا  الدولي  أسيوط 

المثال وليس الحصر.
كما يوجد بمحافظة أسيوط العديد من الصناعات مثل صناعة منجات خان الخليلي ، الكليم السياحي والسجاد 

، التلي باإلضافة إلي الفنادق والمطاعم السياحية  والفنادق العائمة والعبارات النهرية.

معوقات السياحة
      ولكن هناك العديد من اإلشكاليات والمعوقات التي تواجه السياحة في أسيوط منها : عدم اإلهتمام الكافي 
بالمناطق اآلثرية ، عدم توافر الثقافة السياحية بمحافظة أسيوط باإلضافة إلي عدم إقتناع بعض المواطنين للقيام 
برحالت داخلية للمناطق السياحية واآلثرية نظراً للظروف التي تمر بها مصر ألنه ال يستطيع أحد منا ان ينكر أن 

ما تمر به مصر له تأثيرات كبيرة علي السياحة.
    ومن هذا المنطلق ونظراً ألهمية هذا الموضوع نظم مركز النيل لإلعالم بأسيوط حملة تحمل عنوان: 
مـؤسـسات المجتمـع ورفـع الـوعـي السـياحـي للمـواطـن األسـيوطي تحـت شعـار إعـرف بـلـدك وقد تضمنت هذه 
الحملة بانوراما من األنشطة ما بين ندوات ، أيام مفتوحة ، زيارة ميدانية داخل مركز النيل وخارجه بهدف رفع 
الوعي لدي المواطن بأهمية السياحة ، إلقاء الضوء علي المناطق السياحية واآلثرية بالمحافظة ، التعرف علي 
اهم الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة بالسياحة بمحافظة أسيوط باإلضافة إلي عمل برامج سياحية لمدة يوم 

او اكثرلزيارة المناطق السياحية واآلثرية.
   وكانت هذه الحملة بالتعاون بين مركز النيل وكافة مؤسسات المجتمع ) حكومي – مجتمع مدني (

وشارك فيها طلبة مدارس ، طلبة جامعة ، موظفين ، اعضاء جمعيات اهلية ..... إلخ وذلك من أجل عودة 
الروح للسياحة والنهوض بها مرة أخري.

نهج المبادرة التطوعية
يقوم نهج من طفل إلي طفل – مبادرة مركز النيل 

التطوعية ببنى سويف -علي مفهوم حقوقية مشاركة 
الطفل في الصحة والتنمية .

- ينمي نهج  »من طفل إلي طفل » شخصية االطفال 
في النواحي االجتماعية والعاطفية واالخالقية والفكرية .
- يشكل نهج » من طفل إلي طفل » عملية تثقيفية 

/ تعليمية تربط بين تعليم األطفال والمبادرة لتعزيز الصحة 
، والتنمية ألنفسهم وإلصدقائهم ، ولعائالتهم ومجتمعاتهم 

لموضوعات الصحة والبيئة .

هدف المبادرة   
تعزيز الصحة المدرسية ليتمتع الطفل بحياه   •
صحية أفضل لنفسة واالخرين ، ويتصدى للمشكالت 

الصحية والبيئية .
اكساب االطفال طرق لتطوير تفكيرهم االبداعي   •
ومهارة إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت أثناء تأليفهم 

للقصص واآلناشيد.
تكوين إتجاه ايجابي نحو البيئة وكيفية المحافظة   •

عليها ، وتكوين عادات وسلوكيات إيجابية نحو طرق 
المحافظة البيئة والصحة الشخصية وصحة االخرين .

نجاحا ت تمت 
- زيادة الوعى لدى المشاركين بمشكالت البيئة

زيادة احساسهم بقضية تلوث النيل
- اإلعتراف بقدرات األطفال التعبيرية وزيادة 

مشاركتهم  فى التعبير المهارى والتعامل مع المشكالت 
الصعبة بشهادة مدرسيهم .

- انبهار بعثة اليونسكو بمهارات التالميذ فى التعبير 
الحركى عن مشكالت بيئتهم وتصورهم لكيفية مواجهتها.

رسالة من بنى سويف

بعثة اليونسكو

مهارات للتالميذ

تدريب عملى

بيان عملى

 السياحة 
صناعة بال 

دخان 
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املخلفات الزراعية وصناعة 
الكومبوست« 

تمثل المخلفات العضوية الناتجة عن االنتاج الزراعى ما بين 30-50% من 
المنتج لالستخدام االدمى او الحيوانى يضاف اليها 25-30% مخلفات عضوية اخرى 
مما يتناوله االنسان كغذاء او ما يقدمه كعلف للحيوان ولذلك فان تراكم هذه المخلفات 
او معالجتها بطرق بدائية يتسبب فى تلوث البيئة باالضافة الى الخسارة االقتصادية 
المخلفات من مادة عضوية وعناصر سمادية يمكن  الناجمة عن فقد ما تحتويه هذه 
اعادتها مرة اخرى للتربة للحصول على منتج زراعى  خالى من الكيماويات الضارة.
االرشاد  اخصائى  عبدالرحمن  عبدالكريم  محمد  المهندس  اشار  ملوى  فى 
المخلفات  لهذه  استخدام  اعادة  تعنى  تدوير  كلمة  بان  الزراعى  باالرشاد  الحيوانى 
الزراعية للمحاصيل المختلفة بما يعود علي الفالح المصرى باقصى درجة استفادة 
تحقق  عملية  الزراعية  المخلفات  تدوير  ان  حيث  المخلفات  لهذه  استخدامه  حسب 
فوائدعديدة منها الحفاظ على البيئة نظيفة خالية من التلوث تستخدم كسماد عضوى 
تزيد من انتاجية االرض وتوفير كميات ال باس بها من االسمدة المستخدمة فى برامج 
التسميد للمحاصيل المختلفة مما يقلل من تكلفة االنتاج فيزيد الربح توفير كميات  كبيرة 
من االعالف عمل السيالج توفيركميات من الطاقة وخاصة اذا ما استخدمت فى انتاج 

الوقود الحيوى
 

فوائد االسمدة العضوية
تمد  و  النبات  لنمو  الضرورية  السمادية  للعناصر  ومستمر  رئيسى  مخزن 

ميكروبات التربة بالغذاء والطاقة و تحافظ على االتزان البيولوجى لكائنات التربة 

فى الفيوم استهدفت الحلقة تفعيل دور االرشاد الزراعي لتوعية الفالح بكيفية 
تلك  تدوير  من  االقتصادي  بالعائد  الوعي  ونشر  الزراعية   المخلفات  من  االستفادة 

المخلفات باالضافة إلى التخلص اآلمن من تلك المخلفات 
لتدوير  القومية  بالحملة  الفيوم  محافظة  منسق  أيوب  المهندسعلى  أشار  وقد 
المخلفات إلى أن هناك  أزمة في األسمدة الالزمة لالنتاج النباتي ووجود فجوة علفية 
الطاقة وغذاء االنسان يمكن سدها عن طريق  الحيوانات ونقص مصادر  تغذية  في 
تدوير المخلفات الزراعية  باالضافة إلى تجنب تلوث البيئة بهذه المخلفات عند عدم 
المخلفات من مياه ونواتج  استغاللها بكفاءة بوضع نظام متكامل لالستفادة بكل هذه 
حقلية ومخلفات حيوانية  وهنا أكد على دور االرشاد الزراعي من خالل المدارس 
الحقلية التي تقوم بتدريب المزارعين على كيفية تدوير تلك  المخلفات وانتاج السيالج 
كغذاء متكامل للماشية وأيضا عمل الكمبوست لتسميد األراضي الزراعية  وتحويل 
المساحات التقليدية إلى زراعات نظيفة وعضوية  وقد أكد على أن الزراعة العضوية 
تؤدي لتحسن خصوبة التربة الزراعية كما أنها تؤدي لزيادة العائد المادي للمنتجات 

الزراعية  العضوية  
أحد  المخلفات  تدوير  اعادة  تعتبر  والتي  الذهبية   بالقاعدة  مايعرف  هناك 
المخلفات  تقليل  بها  يقصد  والتي  المخلفات  ادارة  عليها  تقوم  التي  األربعة  األركان 

واعادة استخدامها واعادة التدوير واالسترجاع الحراري  
وقد أوصى المشاركون في الحلقة بضرورة توعية المزارعين بأهمية جني 
المحاصيل دون فاقد أو تقليل الفاقد من ندوات االرشاد الزراعي  أيضا أوصوا بأهمية 
المراكز  بين  التنسيق  وضرورة  والكيماويات   المبيدات  استخدام  تجرم  قوانين  سن 
الزراعات  نشر  على  والعمل  الزراعية   األبحاث  لتفعيل  التنفيذية  والجهات  البحثية 

العضوية

برامج تدريبية
العضاء مراكز النيل

بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل قامت االدارة العامة لمراكز النيل بتنفيذ خطة لرفع قدرات 
ومهارات العاملين بالمراكز تحت اشراف رئاسة قطاع االعالم الداخلى حيث تم تنفيذ دورة العداد 
مدربين واخرى حول ادارة المبادرات ثم دورة متقدمة فى برنامج )indesign( الخاص باعداد 

نشرة النيل االقليمية

ادرة
ود مب

ف تق
كي

indesign
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املـــرأة

اخـبار االقليم

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ, ففي المجتمعات البدائية 
األولى كانت غالبيتها »أمومية«، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات 

وخصوصا األولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي 
شرعت ضد االغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة اشنونا 

اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار 
حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات. 
وفي األلفية الثانية قبل الميالد عرفت فقوانين حمورابي التي احتوت على 92 

نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة .

فى شريعة حمورابى
أعطت شريعة حمورابي للمرأة حقوقا كثيرا من أهمها: حق البيع 
والتجارة والتملك والوراثة والتوريث، كما كان لها األولوية على الزوجة 
الثانية في السكن والملكية وحفظ حقوق الوراثة والحضانة والعناية عند 

المرض .كما شهد العصر البابلي بوصول الملكة سميراميس إلى السلطة لمدة 
خمس سنوات رخاء كبير.

عند الفراعنة
في عهد الفراعنة في مصر كانت للمرأة حقوق لم تحصل عليها أخواتها 

في الحضارات السابقة, فقد وصلت للحكم وأحاطتها األساطير. كانت المرأة 
المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها 

شاركت في العمل من اجل إعالة البيت المشترك

المرأة لدى الديانات
عند اليهود فقد كانت المرأة تعامل معاملة »الغانية« و«المومس« 

و«المخربة للحكم والملك«,]بحاجة لمصدر[ ولم تخُل كتبهم الدينية من 
االستهانة بها وتحقيرها ومنعها من الطالق.

 
المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، القوامة والتفضيل بل 

مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرم الطالق وتعدد الزوجات، واعطيت 
قيما روحية أكبر. واعطيت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في 

الحقوق بين الطرفين.]بحاجة لمصدر[
 

أما في اإلسالم فقد تحسنت وتعززت حقوق المرأة، وقد أعطى اإلسالم 
المرأة حقوقها سواًء المادية كاإلرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى 

جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية أو حقوقها المعنوية بالنسبة لذاك 
العهد ومستوى نظرته إلى الحريات بشكل عام وحرية المرأة بشكل خاص.كما 

لها حق التعلم، والتعليم، بما ال يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين 
تأثم إذا تركته.

واقعنا اآلن يؤكد 20% من المرأة تعول اسر - ولم يقدم لها المجتمع ما 
يساعدها فى هذه المهمة- وقضايا التحرش - والعنف -وضعف  المشاركة فى 

الشأن العام - مرورا بحرمانها من الميراث.

قومى املرأة وهيئة االستعالمات 
   يدعمان احلقوق واحلريات

جولة على محطات الوقود

قام الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بجولة مفاجئة على عدد من محطات 
الوقود بالطريق الصحراوي الشرقي لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة 

التموينية و الكميات الواردة الى المحطات ومدى كفايتها الحتياجات المواطنين .
     واستمع المحافظ إلى أصحاب المحطات والعاملين بها عن موقف ضخ كميات 
من بنزين )80-90( وكذلك موقف السوالر وأسباب حدوث اختناقات لبعض الوقت 

والمشكالت التي تواجههم.
القريبة  خاصة  المحطات  أصحاب  طرحها  التي  للمشكالت  المحافظ  استمع      
المحاجر  رخص  ربط  خالل  من  حيالها  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  المحاجر  من 
على المحطات لتنظيم عملية التوزيع  وضمان وصولها للمستحقين مشيرا إلى أنه 
جارى التنسيق مع وزارة التموين بشان توفير كميات من السوالر خاصة بالمصانع 

والمحاجر بعيدا عن حصة المحافظة.

مبادرة المليون نخلة بالوادى

وافقت السفيره  مرفت التالوى رئيس  
المجلس القومى للمراة على دعم القريه 

بعدد 4 صوب جديده الستكمال احيتاجات 
هذا المشروع  ، كما اشاد الدكتورعمران 

ستشار رئيس الجمهوريه للتنميه المجتمعية  
بجودة ونقاء مياه الشرب بمحطه المياه 

واستغالل المياه الناتجه عن الغسيل اليومى 
الحواض المياه بزراعه النخيل وقام 

بغرس فسيلة نخيل ضمن مبادره المحافظة 
لزراعه المليون نخله.

جاء ذلك خالل زيارتهما لقرى الشركة 17 
والمنيرة  بمحافظة الوادى الجديد 

  

الطاقة الشمسية بالوادى

التقى اللواء  طارق مهدى محافظ الوادى 
فى  العاملة  الشركات  من  عدد  الجديد 
بعض  وبحضور  الشمسية  الطاقة  مجال 
فى  بالمحافظة  التنفيذى  الجهاز  أعضاء 
توفير  على  للعمل  المبذولة  الجهود  اطار 
المعلومات الكافية والواقعية امام الشركات 
الشركات  من  كل  مايناسب  الختيار 
الطاقة  الستغالل  فرص  من  والمحافظة 
الشمسية بمحافظة الوادى الجديد والتوسع 
مختلف  فى  استخداماتها  مجاالت  فى 
المنازل  إنارة  مثل  الحياتية  االنشطة 

وتشغيل االبار .
اللقاء  خالل  الشركات  استعرضت  كما   
أنشطتها وأوجه النظم العلمية واالكاديمية 
و التكنولوجية الحديثة فى مجاالت اعمالها 

المختلفة 

التعليم اإللكتروني

تم وألول مرة في مصر تطبيق تجربة 
التعليم اإللكتروني فى إحدي مدارس 

محافظة أسيوط والتى  تهدف إلي تطبيق 
تجربة » E-Learning » حيث تم 
إختيار مدرسة طه حنفي اإلعدادية 

بنين بمدينة أسيوط  و تعتمد التجربة 
علي تقديم المناهج بصورة مبسطة من 

خالل عرضها علي أجهزة الحاسب 
اآللي بأسلوب تفاعلي إلكتروني وبلغة 

يسهل علي الطالب فهمها ويكون المعلم 
عامل مساعد علي فهم المحتوي الذي تم 
شرحه مما يؤدي إلي إنخفاض معدالت 

التسرب وتعزيز قدرات الطالب في 
التعلم الحديث 

1.5مليون للتأمين الصحى باهناسيا

مدير  محمود،  الزهراء  الدكتورة  أعلنت 
بني  بمحافظة  الصحي  التأمين  فرع  عام 
سويف، عن موافقة الهيئة العامة للتأمين 
الصحي على إنشاء عيادة شاملة للتأمين 
العام  خالل  إهناسيا  مدينة  في  الصحي 
 1.5 إلى  تصل  بتكلفة  الحالي  المالي 
مليون جنيه بخالف التجهيزات، وتطوير 
بالمحافظة  المدرسية  الصحة  مبنى 
وتزويد مستشفى بنى سويف بـ25 ماكينة 
أن  الزهراء،  وأضافت  الكلوي.  للغسيل 
عمل  ورشة  نظم  قد  سويف  بني  فرع 
الصحي  التأمين  عيادات  إلدارة  موسعة 
في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا 
الرحمن  عبد  الدكتور  بحضور  وأسيوط 
الهالل  مبنى  في  الهيئة  رئيس  السقا، 
بني  بمدينة  الصحي  للتأمين  الجديد 
سامي  أوضح  آخر،  جانب  سويف.ومن 
والتجارة  التموين  عام  مدير  عزيز، 
بني  محافظة  أن  بالمحافظة،  الخارجية 
سويف، بدأت في تطبيق منظومة الخبز 
ببا  الجديدة في 15 مارس، في مركزي 
وأهناسيا، الفتا إلى أنه سيتم تعميمها في 

باقي المراكز.
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نوح راح لحاله والطوفان استمر 
مركبنا تايهه ولسه مش القيه بر 
اه م الطوفان واهين عليك يا بر 

ازاي تقدر تبان والدنيا غرقانه شر 
عجبي !!

....................

علي رجلي دم .. نظرت له ما احتملت 
علي إيدي دم.. سألت ليه ؟ لم وصلت 
علي كتفي دم.. و حتي علي رأسي دم 
أنا كلي دم .. قتلت ؟ ..... واال اتقتلت 

عجبي !!
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