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كلمة العدد
داخل  سواء  لهام  وا الوطنى  لالستعالمات  لعامه  ا لهئيه  ا دور  من  وأنطالقا  نا  يما ا   
لدين  ا بدر  محمد  لدكتورالسفير  ا معالى  وأعالن  خارجها  أو  لعربيه  ا مصر  جمهوريه 
والتنحاز  لمصر  لعليا  وا الوطنيه  المصلحه  هدفها  قوميه  بأنهاوطنيه  لهيئه  ا رئيس  يد  زا
المرحله  هذه  فى  مصر  لصالح  نما  وأ حزب  أو  فصيل  أو  أتجاة  أى  لصالح  توجهاتها  فى 

يناير.  25 ثورة  بعد  مصر  حياة  فى  لهامه  وا لدقيقه  ا
نامنه  يما أ لالستعالمات   لعامه  ا لهيئه  ا قاطرة  يعتبر  لداخلى  ا االعالم  قطاع  بأن  وأضاف    
المصرى  الشعب  جموع  مع  لتواصل  ا فى  االول  الرسمى  الجهاز  لكونه  لكبير  ا دورة  بأهمية 
لنا  وجدد  لمباشر  ا االتصال  بإستخدام  نتماءاتهم   وا فئاتهم  كانت  يا  أ المحافظات  بكافه 
لتواصل  ا على  لقادرين  لتغييروا ا وكالء  االعالميين  لكون  لكبير  ا ثيرة  وتأ بدورنا  لثقة  ا

واألهليه. الحكوميه  لمحليه  ا واالجهزة  الجهات  مع  لعالقات  ا وتشبيك 
والمشاركه  لمعاونه  ا الجهات  مع  للتعاون  بروتوكوالت   توقيع  فى  لكبيرة  ا الجهود  على  وأكد 
تنشيط  وهيئه  الصحه  ووزارة  لبيئه  ا شئون  جهاز  مثل  لالستعالمات  لعامه  ا لهيئه  ا مع 
يسرت  لتى  وا ئيه  لجنا وا االجتماعيه  للبحوث  لقومى  ا المركز  مع  لتعاون  ا وأخيرا  السياحه 
د  وبأعدا تنفيذها  المستهدف  االعالميه  االنشطه  وتنفيذ  بدورنا  لقيام  ا من  ومكنتنا  لنا 

االعالميه  لالنشطه  ليه  لما ا نيه  لميزا ا ضعف  بسبب  تنفيذها  اليمكن  كان  شهريا  كبيرة 
أن  استطاع  حيث  لالستعالمات  لعامه  ا لهيئه  ا قيادة  توليه  منذ  والمساندة  لدعم  ا لنا  فقدم   
بزيارات  قيامه  منذ  واالبتكار   االبداع  روح  وخلق  لنشاط  وا والحيويه  الحماس  فينا  يضخ 
بالمراكز  تواجدهم  بأماكن  لعاملين  ا وكذا  االعالميه  لقيادات  ا جميع  مع   ومقابالت  نيه  ميدا
من  لعاملون  ا يعهدها  لم  جديدة  سابقه  فى  الجمهوريه  مستوى  على  المركزيه  واالدارات 

. قاتهم  طا بأقصى  عملهم  يؤدون  فجعلهم  دورهم  وأهميه  بأهميتهم  لعاملين  فأشعرا قبل 
مع  ومتناغمة  اإلدارة  مع  لداخلى  ا اإلعالم  دور  تقدر  متميزة  بقيادة  إال  يحدث  يكن  لم  هذا 

. واإلعالم   لنيل  ا مراكز  من  لعمل  ا وفريق  اإلعالمية  لقيادات  ا
لتوفيق ا ولى  وهللا      
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رئيس اإلدارة المركزية إلعالم 
وسط وشرق الدلتا 

مدير التحرير
 مجدى رأ�ت 

المنسق العام لمراكز النيل 

أسرة التحرير 
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�كرى الفقى 
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مركز النيل لإلعالم بالزقازيق أقام 
المـــرأه  حول  موسعه  ندوه 
حاضرت  الوطن  وهمـــوم  المصريه 
فريده  الـصحفيه  فيهااالعالميه 
القاهرة..  في  ولدت  والتى  الشوباشى 
خمس  بعد   أسلمت  مسيحية 
الكاتب على  من  زواجها  من  سنوات 
علي  محمد  األديب  ابن  الشوباشى. 
الشوباشي فهى مسلمه. منذ47 عاما 
أن.  بعد  االسالم  الى  تحولت  حيث 
قرأت سيرة سيدنا عمر بن  الخطاب 

وتعمقت فى القراءة عن االسالم  وطلبت 
من زوجها وهو فى السجن أن تعتنق 
االسالم شاركت فى مظاهرات عام 56 
وهى مسيحيه وفى مظاهرات عام 67 
المصريين  بأن  وأكدت  مسلمه  وهى 
ومسيحين  مسلمين  عنصرين   ليسوا 
وانما هم عنصر واحد غالبيتهم دخلوا 
لمصر  االسالمى  الفتح  بعد  االسالم 
باقى  وأصبحت ديانتهم االسالم وظل  
.بدأت  مسيحيتهم  على   المصريين 
بدور  باالشاده  حديثها  الشوباشي 
مصريات  19كنساء  ثورة  منذ  المرأه 
شوارع  في  اإلنجليز  ضد  يتظاهرن 
الرجال في ثورة 1919،  مصر برفقة 
النساء  فيها  تشترك  ثورة  أول  وكانت 
زغلول،  سعد  مدافعةعن  مصر  في 
البريطانيةإلى  السلطات  فاضطرت 
وأفرجوا  الشعبي  للمطلب  الرضوخ 

الشعبى. الضغط  تحت  عنه 
ثم انتقلت بحديثهاالي العالمه  المصريه 
سميره موسي ابنه قريه بزفتى محافظة 
مصريه  ذره  عالمة  اول  وهي  الغربيه 
 . الشرق  كوري  ميس  بـ  ولقبت 
العلوم  كلية  في  معيده  اول  وهى 
  ) حاليا  )القاهره  فؤاد  الملك  جامعة 
ولقيت مصرعها بعد ذلك في حادث غامض .

واإستطردت فى حديثها عن دور النساء 
في الثورات وعبر التاريخ منذ 

ظهور اإلسالم حيث شاركت المرأة فى 
عطت مثل بأم عمارة التى  غزوة أحد واإ
دافعت بجسدها عن سيدنا محمد عليه 
السالم  ومشاركتها بالرأى والمشورة فى 

صلح الحديبية . 

المرأه  ان  حيث  احد  ينكره  ال  الذي 
المصريه كانت منذ اليوم االول للثوره 
في ميدان التحرير مالزمة للرجل وحتى 

يوم 28 يناير,والى يوم التنحى 
المشهد  تتقدم  مازالت  االن  والي 
السياسي مهما كانت صعوبة المواقف 

والمعوقات التى تقابلها .

من الموروثات والعادات السلبية 
عتبارها  والنظرة الدونية للمرأة واإ

شقائق الرجال كما قال خير الخلق 
سيدنا محمد هكذا قالت فريده 

الشوباشي ..وان المرأه التى تقمع هى 
من سمحت بهذا فيجب ان تكن المرأه 

دائما ابدا قويه متمسكه بحقوقها 
وان العدل هو القيمه التى تؤثر في 

االنسان وهذه هى الدالالت التى 
تؤثر فينا وفي مجتمعنا وفي الوجدان 

الشعبي في الوقت نفسه هناك 
اشخاص دورهم تغييب الوعي وتزييف 

الحقائق ..لكن هناك يقيين 
ان الثوره المصريه ستنجح 

وتحقق اهدافها مؤكدة 
ومراهنة علي وجدان الشعب 
المصري بالرغم من تشكيك 

البعض في هذا .
ثقافة  حوارها  في  تناولت  ثم 
ان  البد  وانه  المصري  الرجل 
يتخلص من التفكير في المرأه 
بالشكل الشهوانى فقط وثقافة 
يحجم  الذي  االسفل  النصف 
المرأه في اطار معين ..فان المرأه هي 
الجزء المكمل للرجل والنساء هم شقائق 
الرجال ..ومشكلة المرأه ليست في الدين 
االسالمى ولكن في الفهم الخاطئ للدين  
.. فان اهلل سبحانه وتعالي خص المرأه 
بالرحم في احشائها الحياه التى تولد ..

وجدت  اذا  انه  قائلة  حديثها  اختتمت 
يهم  فال  والمساواه  والعدل  الحريه 
اسم النظام الن المقياس هو العدل .

مشهد  عرض  تم  الندوة  نهاية  وفي 
مدارس  احدى  من  فتيات  ثالث  قدمه 
العالمه  دور  احداهن  مثلت  الشرقيه 
المصريه سميره موسي واخذوها مثاال 
التى  الصعوبات  وتناولوا  به  يحتذي 
دراستها  اثناء  المصريه  الفتاه  تواجه 
ذلك   بعد  العمل  ثم  الريف  في  خاصة 
من  الشوباشى  فريدة  وختامًاوتعتبر 
واتخاذ  االرادة  فى  القويه  الشخصيات 
ان  الشوباشي  فريده  القرار..ذكرت 
واستشهدت  حق،شرف،واجب  العمل 
فسيري  اعملوا  ))وقل  الكريمه  باآليه 
والمؤمنون((  ورسوله  عملكم  اهلل 

دور المرأة فى ثورة 25 يناير

المرأة المصرية لن تتحرر 
إال إذا تحرر الرجل 

النيل
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مبادرات مراكز النيل فى حيز التنفيذ
إيمانًا بالدور الكبير المؤثر لإلعالم المجتمع بجميع مكوناته ) منظمات .جماعات . أفراد ( ودوره الحيوى فى 

يمانًا بأهمية التوعية السليمة فى بناء مواطن إيجابى  تشبيك العالقات بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى واإ
قادر على مواجهة المشكالت الحياتية والمجتمعية لذا بدأت مراكز النيل لإلعالم باإلدارة المركزية وسط وشرق 

الدلتا فاعليات المبادرات المجتمعية فى ريف ومدن المحافظات بين المجموعات الشبابية والمؤسسات العاملة فى 
المجاالت المختلفة بهدف نشر مفهوم وثقافة المبادرة على المستوى المحلى وتبادل المعرفة واإلستفادة من التجارب 

وتدعيم عملية التشبيك والتواصل من خالل الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل ومجموعات طرق األبواب 
وورش التدريب الميدانية والقوافل الطبية وتبادل الخبرات وتفعيل دور المجتمع المدنى فى خلق حالة من الحراك 

المجتمعى لخدمة المجتمع المحلى ومواجهة قضاياه . 

نظراً لخطورة امللوثات عىل البيئة ىف الوقت 

الحاىل وألهمية نرش الوعى الصحى والبيئى 

للمواطنيني فقد قام مركز النيل لإلعالم بزفتى 

بإطالق مبادرة حول ... حامية البيــئة من 

التلوث  إستهدفت نرش الوعى الصحى والبيئى 

وتم إستخدام أسلوب إتصاىل جديد تفاعىل 

مع منظامت املجتمع املدىن والحكومى من 

خالل مبادرة يتم التخطيط باملشاركة وإختيار 

موضوعها وأماكن تنفيذها وإستهدف اإلجتامع 

مشاركة جميع اإلدارات ومنظامت املجتمع 

املدىن ىف وضع خطة لحامية البيئة من التلوث 

وتناول دور كل من جميع اإلدارات ومنظامت 

املجتمع املدىن لحامية البيئة من التلوث 

وتشكيل لجنة تنسيق مختارة من اإلدارات 

ملتابعة الخطة واعلن املركز  ىف شهر ينايرعن 

انطالق مبادرة حامية البيئة)ىف القرى الثالث 

حنون ـ فرسيس – تفهنا العزب( هدفها العام 

غرس السلوك اإليجاىب والصحى لدى طلبة 

ومشكالتها  بالبيئة  بأنواعهاوالتعريف  املدارس 

وتأثريها السلبى وتم تشكيل فريق توعية ميداىن

من)  األبواب   مجموعات طرق  تحت مسمى   

ممرضات ـ مثقفات صحيات ـ طالبات الخدمة 

اإلجتامعية ( للتوعية  امليدانية من منزل آلخر 

اإلتحاد  رئيس  الشحات  تامر  الدكتور  برئاسة 

للجمعيات األهلية ولجنة حامية البيئة وألستاذ 

واملسئول  ببنها  اإلجتامعية  الخدمة  مبعهد 

مجموعات  وإنطلقت  التدريب  عن  امليداىن 

الصحية بحنون  الوحدة  األبواب من مقر  طرق 

القرية  أهاىل  لتوعية  القرية  شوارع  جميع  إىل 

وقامو  التلوث  من  وحاميتها  البيئة  نظافة  عن 

للتوعية  والنظافة  البيئة  عن  املطويات  بتوزيع 

طرق  مجموعات  مع  األهاىل  تجاوب  وقد 

النيل بزفتى  األبواب وىف شهر مارس قام املركز 

عمل مجموعتني لطرق االبواب ىف قرى فرسيس 

وتفهنا العزب ىف اليوم االول ذهبت املجموعات 

لقرية فرسيس وطرقت مجموعة منازل بالقرية 

امللصقات  وتوزيع  النظافة  بأهمية  لتوعيتهم 

التلوث  من  البيئة  حامية  اهمية  توضح  التى 

اإلجتامعية  الخدمة  معهد  أعدها  قد  والتى 

املنازل  عىل  امليدانية  التوعية  أثناء  لتوزيعها 

وىف قرية تفهنا العزب قاموا بنفس الدور الذى 

قاموا به ىف قرية فرسيس مع اختالف انه كانت 

انتشار  عن  فرسيس  اهاىل  من  شكوى  هناك 

مرض الفالريا نتيجة لرتاكم القاممة عىل املرصف 

حرشات  من  عليه  يرتاكم  وما  بالقرية  املوجود 

ومازالت  باالمراض  القرية  اهاىل  اصابت  ضارة 

لنرش  القرى  معظم  تجوب  مستمرة  املبادرة 

النيل  مركز  خالل  من  والصحى  البيئى  الوعى 

الشحات رئيس  الشحات  تامر  والدكتور  لإلعالم 

مبركز  االهلية  للجمعيات  االقليمى  االتحاد 

مجموعات  واكب  قد  بأنه  بالذكر  جدير  زفتى 

توعية  ندوات  الثالث   بالقرى  األبواب  طرق 

ـ  النظافة  أهمية  موضوعات  تناولت  باملدارس 

ىس  فريوس  ـ  القاممة  لرتاكم  الصحية  األرضار 

الوقاية والعالج نفذهام مركزى النيل واإلعالم  .
 

مجموعات طرق األبواب 
بحنون 

  مجموعات طرق األبواب 
بقرية تفهنا العزب 

ترشيد و مبادرة  كانت  طنطا  فى 
بدأت  والتى  الشرب  مياه  إستخدام 
الفتيات  تدريب  بمركز  تدريبية  بدورة 
العاملين  من   21 بمشاركة  بسبرباى 
طالب  من   47 إلى  ضافة  بالمركزاإ

 60  ، بنات  الثانوية  الحكمة  مدرسة 
من العاملين بمديرية الزراعة بالغربية 
،28 من المشاركات بمدرسة ابو بكر 
إثارة  بهدف  بنات  التجارية  الصديق 
اإلهتمام بأهمية ترشيد إستهالك مياه 
الشرب مع التأكيد على أهمية الصيانة 
الدورية بشبكات مياه الشرب والحد من 
الفاقد . ومن ثم قام المركز بالتنسيق 
عمل  ورشة  وعقد  المياه  شركة  مع 
إلكساب المواطن مهارات حقيقية فى 
عنها  نتج  البسيطة  السباكة  عمليات 
اإلصالح  عمليات  فى  مهاراتهم  رفع 
شركة  أكدت  وقد  المنزلية  والصيانة 
مياه الشرب على الجهود المكثفة لتقليل 
عمل  فريق  تشكيل  خالل  من  الفاقد 
العلوية  الخزانات  لتنظيف  للصيانة 
من للمصالح والمدارس لضمان جودة 
ترشيد  أن  كما  وصالحيتها  المياه 
وعى  على  يعتمد  المائى  اإلستهالك 
اإلستخدام  فى  المواطن  ومشاركة 
فقد  أسباب  أهم  ومن  للمياه  األمثل 
المياه الخطوط المتزايدة لشبكة المياه 
من خالل  المشروع  غير  واإلستخدام 
بالعدادات  المياه  شبكة  على  التعدى 
وسوف  مشروعة  الغير  والوصالت 
التوعوى  عملها  فى  المبادرة  تستمر 
واإلصالح خالل الفترة القادمة لعشرة 

مدارس بطنطا ومراكزها .

المركز ضرورة و الكوم رأى  فى شبين 
المساهمة في حل مشكالت المجتمع 
رفع  في  تساهم  مبادرة  تقديم  عن طريق 
الوعي الصحي والبيئي للمواطنين لكونها 
قرية  اختيار  وتم  ضررا  األكثر  القرية 
زويراألكثرتضررا من أمراض الكبد حيث 
تقترب نسبة االصابة بأمراض الكبد إلى  
20% من أهالي القرية  و لكون التاريخ 
إلى  يشير  القرية  هذه  ألهالي  المرضي 
بالبيئة  األمراض  بهذه  االصابة  إرتباط 
نظرا لمرور العديد من الترع و المصارف 
بداخلها ويتميزا أهلها بروح التعاون الذي 

يساهم في إنجاح المبادرة.

الوعي  لرفع  المبادرة  بدأالمركزتنفيذ 
الصحي و البيئي بقرية زوير إبتداء من 
يناير و لمدة ثالثة أشهر على أن يتم من 
للحد  البيئية  و  الصحية  التوعية  خاللها 
من إنتشار فيروس c من خالل األنشطة 
اإلعالمية المختلفة و تيسير قوافل طبية 
ذلك  و  األنشطة  لتلك  مصاحبة  بالقرية 
منها  و  المختلفة  الجهات  مع  بالتعاون 
معهد الكبد. مديرية الصحة . جهاز شئون 
البيئة و ادارة البيئة بالمحافظة التربية و 
و  الشباب  اإلجتماعية  الشئون  التعليم. 
الرياضة  المنظمات و الجمعيات األهلية 
بالقرية  إئتالف الشباب للحد من االصابة 
بفيروس c برفع الوعي الصحي و البيئي 
لدى أهالي القرية و الحث على ضرورة 
الصحي  الوعي  البيئةلرفع  على  الحفاظ 
لدى طالب المدارس بخطورة هذا المرض 
و مساعدة أهالي القرية في التعرف على 
والمساهمة  المرض  الرئيسية  المسببات 
في تسيير قوافل طبية للكشف و التحليل 
المبادرةو  فترة  طوال  العالج  وصف 
على  التعرف  في  القرية  أهالي  مساعدة 

أهم المشكالت البيئية في مجتمعهم.
ندوة  كان  المبادرة  هذه  فعاليات  ثاني  
فيروس سي الوقاية والعالج التي عقدت 
فيها  شارك  زوير،  قرية  شباب  بمركز 
القرية من الفالحين و  )50( من أهالي 

القرية حاضر قرية زوير وفيـروس سـى ائتالف شباب  األطباء و 
الحكيم  عبد  أليف  الدكتور  األستاذ  فيها 
عالم مدير مستشفى معهد الكبد القومي.

و أشار إلى أن إكتشاف االصابة يتم عن 
طريق ظهور األجسام المضادة بالعينات 
و لكن ظهور األجسام المضادة ال يعني 
بالمرض  اإلصابة  إستمرار  بالضرورة 
من  الشفاء  نسب  أن  المحاضر  أكد  و 
لجوء  حالة  في  جيدة  تكون  المرض 
المريض إلى العالج بشكل سريع و أن 
تقييم حالة المريض بفيروس سي ال تعتمد 
فقط على تحليل) بي سي أر( ألن هذا 
التحليل يشير إلى درجة نشاط الفيروس 
في لحظة أخذ العينة و تحليل بي سي أر 
يستخدم لتقييم حالة اإلستجابة لبروتوكول 
هو  و  ريبافيرين  و  باالنترفيرون  العالج 
البروتوكول المتفق عليه عالميا حتى األن 
لعالج فيروس سي و ليس تقييما لحالة 

المريض في حالة تناوله مكمال غذائيا 
و ذكر المحاضر أن هناك خطأ شائع 

بأن مياه الصرف الصحي تنقل فيروس 
سي و هذا غير صحيح فهي تنقل 
الدسونتاريا و التيفويد و الفشيوال و 

فيروس ايه و لكنها ال تنقل فيروس سي 
كما أكد المحاضر على ضرورة إتباع 
عدة أشياء بالنسبة للشخص المصاب 

بفيروس سي و هي كالتالي :
على المصاب عدم التبرع بالدم أو مشتقاته 

ستخدام  أو التبرع بأعضائه لألخرين واإ
فرش اإلسنان و أدوات الحالقة الخاصةوال 

يستخدم المصاب حمامات السباحة في حالة 
تعرضه للجروح أو النزيف واإلبتعاد نهائيا 
عن المشروبات الكحولية ومتابعة الطبيب 

المعالج كل 6-12 شهروتناول الغذاء الصحي 
المناسب و المواظبة على التمرينات الرياضية 

فعاليات المبادرة

مجموعات طرق األبواب 
بقرى حنون ـ فرسيس ـ تفهنا العزب 

بزفتى 
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دمياط :إنطالق مبادرة تنشيط السياحة 
برأس البر على متن الباخرة خلود النيل 

البربموقع  راس  مصيف  يتميز 
بانوراما رائعة من  فريد يشكل 
النيل  إلتقاء نهر  صنع هللا عند 
منطقة  عند  المتوسط  بالبحر 
النيل  ماء  إلتقاء  حيث  اللسان 
العزب بمياه النيل العزب بمياه 
عن  عبارة  وهو  المالح  البحر 
ضلعة  مثلث  شكل  على  جزيرة 
الشرقى نهر النيل ضلعه الغربى 
القناة  المتوسط وقاعدته  البحر 
البحر  تصل  التى  المالحية 

المتوسط بنهر النيل .

ومن ثم كانت مبادرة مركز النيل لتنشيط 
صناعة السياحة برأس البر بهدف وضع 
جزيرة رأس البر على خارطة السياحة 
القومية والدولية وحضرها حوالى 200 
من رجال األعمال والمنشآت السياحية 
بالسياحة  والمهتمين  واالعالمية 
والفنادق  السياحة  معهد  وطالب 
واللواء أحمدعزت مجاهد رئيس مجلس 
أهمية  أكدعلى  البرالذى  رأس  مدينة 
خالل  من  للمصيف  الجيد  التسويق 
فى  و  والمحال  الفندق  يضم  دليل  عمل 
الخبير السياحى على كامل  المقابل أكد 
السياحية  الغرف  اتحاد  رئيس  منصور 
الداخلية  السياحة  عن  الدلتا  بقطاع 
التحويلى  التدريب  مراكز  اهمية   على 
مشيراً الى دخل السياحة 11.10 مليار 
الصراع  ان  على  مؤكداً  سنوياً  دوالر 
السياسى هو استمرار للنزيف وتدهور 
الراهنة  الفترة  فى  السياحة  احوال 

ألف   400 حوالى  تشردت  حيث 
أسرة من قطاع السياحة وأشارحسن 
السياحة  وزارة  مفتش  كبير  رشاد 
الى  أشار  حيث  بورسعيد  بمكتب 
الداخلية خاصة رأس  السياحة  اهمية 
صناعة  اصبحت  السياحة  وأن  البر  
اليستهان بها مؤكداً بأن أصبح هناك 
للعمل  للشباب  تحويلى  تدريب  مركز 
ورشة  نهاية  وفى  السياحة  بقطاع 
العمل تم االتفاق على عمل بروتوكول 
التجارية  بالغرفة  السياحة  شعبة  بين 
الدلتا  للسياحة وقطاع   I.B.I. ومعهد 
الفرصة  اتاحة  إتحاة  مع  للسياحة 
والفنادق  السياحة  شعبة  للطالب 
فى  العملى  التدريب  بامكانية  بالمعهد 
بدمياط  والفنادق  السياحية  المطاعم  
اتاحة  إلى  باإلضافة  البر  ورأس 
المعهد  من  للخريجين  عمل  فرص 
والمنشآت  بالفنادق  للعمل  المتميزين 
شباب  البروإلحاق  برأس  السياحية 
للعمل  التحويلى  بالتدريب  الخريجين 
الجهات  بين  والربط  لسياحة  بقطاع 
البر  رأس  مدينة  بمجلس  التنفيذية 
وزارة السياحة مكتب بورسعيد .اتحاد 
.ادارة  الدلتا  بقطاع  السياحة  غرف 
االعمال  .رجال  بالمحافظة  السياحة 
بدمياط  السياحية  المنشآت  وأصحاب 
بمراكز  الحاضرون  البروأشاد  وراس 
خبرة  بيوت  تمثل  التى  لإلعالم  النيل 
اللقاء الضوء على مشكالت المجتمع 

المحلى وايجاد حلول لها واقامة ورش 
بالسياحة  المختصين  بمشاركة  العمل 
دون اضافة أعباء اضافية على الهيئة 
العامة لالستعالمات بمشاركة المجتمع 
المدنى وأكدأعلى المبشر رئيس شعبة 
السياحة ونائب رئيس الغرفة التجارية 
السياحة  عن  المسئولين  حرص  على 
بتطوير رأس البر وتنميتها مشيراً إلى 
بتفعيل  الداخلية مطالباً  أهمية السياحة 
وجعل  البر  رأس  أمناء  مجلس  دور 
أصحاب المنشآت السياحية أعضاء فيه 
واجتماع جهاز االمتداد العمرانى بصفة 

مستمرة.
عن  مندوب  النادى  ابراهيم  وتحدث   
مشروع  عن  للسياحة  الفنى  المعهد 
الصوت والضوء لمنطقة اللسان مؤكداً 
بين  السياحى  الوعى  نشر  أهمية  على 
طالب المدارس وإقامة حفالت أضواء 
المدينةعلى منطقة اللسان حيث الطبيعة 
التى حباها هللا لهذا المكان بالتقاء البحر 
مع النيل ) مرج البحرين يلتقيان بينهما 

برزخ اليبغيان (.
اهمية  الى  عبده  وأشارعبدالمنعم 
البر  رأس  لوضع  المتكامل  التخطيط 
على خريطة السياحة العالمية من خالل 
المشاركة المجتمعية لكل أفراد المجتمع 
ودعا الى عقد المزيد لمثل هذه الندوات 
وعمل  والمؤتمرات  العمل  وورش 
الفنادق  اصحاب  دعوة  مع  الكرنفاالت 
والمطاعم لتخفيض االسعارحتى يكون 
مصيف راس البر منطقة جذب سياحى 
يتماشى مع جميع المستويات ثم وجه 
الدعوة لمركز النيل لالعالم بدمياط الى 
بالسياحة  الخاصة  القادمة  الندوة  عقد 
يمتلكه   الذى  الدولفين  فندق  بقاعة 

دعما للسياحة بمصيف راس البر 
                                       

قوافل طبية 

للكشف والتحليل عن فريوس ىس 

نفذ مركز النيل لإلعالم بدمياط من 
خالل رسالته االعالمية مبادرة 

لرفع الوعى الصحى واكبها قافلة 
طبيةللكشف على فيروس سى 

فى قرية البصارطة مركز دمياط 
وتوابعها وقرية شرباص مركز 

فارسكورحيث قام بعقد لقاء تمهيدى 
مع الجهات المعاونة والمشاركة  
السكرتير العام المساعد لمحافظة 

دمياط .مديرية الصحة .الشباب 
المجلس القومى للسكان .التضامن 
االجتماعى .تعليم الكبار .االوقاف  
وقد وقع االختيار لهذه القرية من 

خالل المسح الصحى المقدم من 
مديرية الصحة بدمياط حول تدنى 

الوعى الصحى لهذه القرية ونقص 
الخدمات الصحية بها وانتشار 

مرض الفيروس الكبدى C بنسبة 
25 % وإستهدفت المبادرة التوعية 

بالفيروسات الكبدية  خاصة 
)فيروس C ( وعمل قوافل طبية 

للكشف عنه وتقديم العالجات 
الالزمة و مناقشة سبل النهوض 

بالخدمات الصحية مع إبراز 
اهمية دور الرائدات الصحيات فى 

التوعية الصحية بالفيروس وكانت 
مصادر تمويلها مديرية الصحة 

بدمياط ونقابة االطباء والصيادلة 
تقديم عالجات مجانية والمجلس 
القومى للسكا ن وتقديم عالجات 

مجانية وشارك فيهاالوحدة المحلية 
بالقرية- جمعية تنمية المجتمع 

بقرية البصارطة والوحدة الصحية 
بالبصارطةواالدارة التعليمية بدمياط 

وتم عمل ندوات توعية  بكل من 
جمعية تنمية المجتمع ومركز 

شباب والوحدة الصحية والمدرسة 
اإلعدادية والثانوية واإلبتدائية  

البصارطة  وندوةوقافلة طبية يومى 
18 ،19 مارس بقرية شرباص 
مركز فارسكورعن فيروس سى .

الدكتور محمد غلوش مدير مستشفى جامعة طنطا وأستاذ جراحة المسالك 
البولية  أكد على أن التعامل غير اآلمن للمخلفات يعرض العاملين 

والمشاركين فى تلك العملية باإلصابة باألمراض المعدية كما أشار إلى أن 
المخلفات الناجمة عن السرير الواحد حوالى 1 كجم فى المتوسط يوجد 

113000 سرير ، 20% عبارة عن مواد خطرة وسامة ومسببة لألمراض 
، وتساهم مصر بحوالى 24600 طن من المخلفات الخطرة والمسببة 

لألمراض يوميا وفى المقابل حرص 
على المبادئ العامة للتعامل مع 

المخلفات التى تتمثل فى أن تكون لكل 
مستشفى سياسة واضحة فى التعامل 

مع المخلفات وتوضيح دور اإلدارة 
و المسئوليات الملقاة على عاتق 

فريق العمل فى التعامل مع المخلفات 
وأساليب التخلص من جميع األدوات 

الحادة التى سبق استخدامها وأكد 
على التخلص من جميع المخلفات اإلكلينيكية قبل المخلفات الملوثة بالدم أو 
السوائل األخرى فى أكياس ملونة ) حمراء أو صفراء مثال ( والقيام بعملية 

فرز المخلفات وفصلها من المنبع  المكان الذى نشأت فيه تلك المخلفات . 
كان ذلك خالل ورشة العمل التى عقدها مركز النيل بطنطا وفى نهاية الحلقة 
أوصى المشاركون تزويد المستشفيات والوحدات القروية بمهندسي الصيانة 

وسيارات صغيرة مجهزة لنقل النفايات الطبية ، تكثيف التوعية اإلعالمية 
بأساليب التخلص اآلمن من النفايات الطبية بالمنازل ، تفعيل دور لجنة 

النفايات الطبية في الرقابة على المستشفيات الخاصة والحكومية.
الدكتور محمد أحمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية استعرض أنواع 

المخلفات ومنها مخلفات غير طبية )غير خطرة 80%( ومخلفات طبية 
)خطرة 20%( مخلفات األدوات الحادة 1% ومخلفات كيماوية ودوائية 3 % 

ومخلفات كيميائية مسببة للتغيرات الجينية والمواد المشعة والمعادن الثقيلة 
1 % وطرق فرز المخلفات الطبية ونقلها وتخزينها  ويفضل اإلقالل منها قدر 

المستطاع والتخزين المؤقت ويفضل عدم تخزينها لفترة طويلة والتخلص 
النهائى من المخلفات الطبية ، كل محرقة لها سعة معينة يجب االلتزام بها 

هناك مشاكل بمحرقة كفر الزيات ولحماية األهالى تم وقفها بناء على رغبة 
المحافظة والبد أن يكون هناك غرفة حفظ مخلفات بكل مستشفى .

مدير المستشفيات الجامعية بطنطا 
نتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة 

وضع نظرة مستقبلية 
لرأس البر

تجنباً لألضرار الصحية إزاء العبث بالمخلفات الطبية والتأكيد على 
التخلص اآلمن منها حفاظا على الصحة والبيئة مع تعديل سلوك وإتجاهات 

المواطن للمخاطر الصحية والتأكيد على أساليب التعامل مع هذه النفايات 
ناقش مركز النيل بطنطا فى ورشة عمل هذه المحاور شارك فيها مسئولو 
النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومفتشو ومشرفو 

التمريض ومكاتب شئون البيئة بالغربية
التعامل غير اآلمن وسيلة لإلصابة
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آثارالدلتا فى دائرة الضوء  
الراهنة محوراً  الفترة  فى  الداخلية  السياحة  أهمية  وتأتى  القومى   الدخل  أهم مصادر  السياحة من 
خارج  من  السائحين  وفود  قلة  عن  عوضاً  البطالة  من  والحد  للشباب  عمل  فرص  إلتاحة  أساسياً 
أجدادنا  عظمة  لنا  وتحكى  األمة  هذه  تاريخ  تجسد  التى  باآلثار  تزخر  الدلتا  وسط  ومنطقة  البالد  
لما  النشاط اإلقتصادى فى مصر نظراً  القدماء ، وتعتبرالسياحة ركيزة أساسية من ركائز  الفراعنة 
تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية تمنحها وضعاً تنافسياً فريداً على خريطة السياحة العالمية  .

إن اآلثار الخالدة بمحافظة الغربية والتى تجسد عبق التاريخ هذه األمة تنادى 

بأعلى صوتها بأن تأخذ موقعها على الخريطة األثرية والسياحية أسوة 
بقريناتها من اآلثار المصرية القديمة وتتطلع إلى جذب األنظار إليها كى تحكى 

لنا عظمة أجدادنا الفراعنة القدماء الذين حاربتهم علماء العالم فيما شيدوه 
وصنعوه و أبدعوه من فن وعلم ومهارة ومن ثم عقد مركز النيل لالعالم 

بطنطاندوة اعالمية للتعرف على خريطة السياحية بها ومن أهمها معبد بهبيت 
الحجارةهذا المعبد يبعد عن مدينة سمنود 
بحوالى 9كم ويبعد عن مدينة طنطا 40كم 

وهذا الطريق يحتاج إلى النهوض به 
من رصف وإنارة وتجميل ووضع 

لوحات إرشادية باللغة العربية 
واإلنجليزية والفرنسية حتى 

المعبد وبشكل يتناسب مع قيمة 
هذا المعبد أثريا

وهذا المعبد الرائع الذى شيده الملك 
»نخت بنان« )نقتابنو الثانى( آخر ملوك 

األسرة الثالثين والعصر الفرعونى وأكمله كل 
من بطليموس الثانى والثالث وترجع أهمية هذا المعبد إلى أنه من أهم معابد 

اآللهة إيزيس فى الدلتا وهذه اآللهة تعتبر رمزا من أهم رموز الحضارة 
المصرية القديمة0

ال  حتى  التربة  ميكانيكا  دراسة  شملت  المعبد  لترميم  دراسات   أجريت  وقد 
ينهار المعبد مرة أخرى  ويتجلى دور اإلدارة المحلية فى منع زراعة األراضى 
الزراعية المجاورة له بزراعات األرز حيث يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه 

فى مركز النيل بطنطا 
 الغربية تتطلع إلى جذب األنظار إليها 

الحسين رضى هللا  األمام  نسل  هو من 
عنه بن على أبى طالب ولد بمدينة فاس 
المغربية عام 596هـ ومنشأ أسرته فى 
أواخر  فى  ولكنها هاجرت  الحجاز  بالد 
القرن الثالث الهجرى إلى بالد المغرب 
األسرة  تهاجر  أن  الظروف  شاءت  ثم 
موطنها  مكه  إلى  المغرب  بالد  من 
الرحلة من مدينة فاس  األصلي وبدأت 
وقد  البدوى  احمد  السيد  والدة  عقب 
قطعت تلك الرحلة نحو سبع سنوات0
الطرق  وإنارة  ورصف  تمهيد  وتم 
السياحية  للمناطق  المؤدية 
ووضع عالمات إرشادية باللغة 
عن  والفرنسية  اإلنجليزية 
الطرق المؤدية إلى هذه المناطق 
األثرية . تزويد المناطق السياحية 
المرافق والخدمات من مرافق  بكافة 
بنية أساسية ومرافق ترفيهية ومرافق 
علمية وثقافية من معارض فنية وثقافية 
دورية  سياحية  نشرات  عمل   . وآثرية 
وتوزيعها على باقى المحافظات من خالل 
المؤسسات والهيئات السياحية للتعريف 
باآلثار والمناطق السياحية على مستوى 
الوصول  وكيفية  وأماكنها  المحافظة 
السيارات أو  بالقطارات  سواء  إليها 
بالمحافظة  السياحةالداخلية  ولترويج 
سياحية  برامج  عمل  ينبغى 
السياحية  ترويجيةلألماكن  ومسابقات 
المختلفة  اإلعالم  األثريةبوسائل 
على أن تستضيف المحافظة المتسابقين.

تعتبر محافظة الدقهلية من أقدم محافظات الجمهورية  وإرتبطت باإلنتصارات التى حققها الشعب المصرى على جيوش 
العربى وسميت بهذا االسم نسبة إلى قرية دقهلة و أشارت السيدة سهير  العالم  إكتساح  التى حاولت مرراً  الصليبيين 
عزت مدير عام تنشيط السياحة بمحافظة الدقهلية فى الندوة اإلعالمية عن السياحة الداخلية فى الدقهلية إلى العديد من 
األماكن االسياحية بها ونادى جزيرة بالمنصورة 
وحديقة شجرة الدر على مساحة 66 أألف متر 
مربع على النيل مباشرًة وتضم مساحة خضراء 
الدقهلية  ألعالم  وبورتيريهات  اطفال  ولعب 
ويوجد أيضاً حديقة الحيوان وتمتد على مساحة 
للزهوروأقفاص  أحواض  إلى  مقسمة  خضراء 
انواعها  بمختلف  والطيور  للحيوانات  وبيوت 
وأيضاًمصيف  للترفيه  الدقهلية  ابناء  يرتادها 
ورماله  الصافية  بمياهة  يمتاز  حيث  جمصة 
الناعمة وإنخفاض نسبة الرطوبة وإرتفاع نسبة 
ساحل  على  متر  كيلو   52 بإمتداد  ويقع  اليود 
البحر المتوسط وهو أقرب المصايف إلى مدينة 
المعمارى  الطراز  ذات  بمبانيه  ويمتاز  القاهرة 
المتميز وتوافر المرافق والخدمات والمطاعم والخدمات الصحية كما أنشئت به القرى السياحية المتطورة ذات المستوى 
الرفيع وأكدت على دار ابن لقمان حيث يحتوى على العديد من الصور التى توضح دور الشعب المصرى فى تحطيم الصليبيين 
بجانب بعض المالبس واألسلحة التى إستخدمت فى المعركة وكذلك حجرة القاضى التى كان يجلس بها والسالملك ومن 
أهم المناطق األثرية بالمحافظة تل الربع وتل تمى األمديد وتل البالمون وتل تبلة وتل المقدام وتل ميت يعيش كما تزخر 
بالعديد من المزارات الدينية مثل مسجد محمد ابن بكر الصديق وكنيسة القديس مارجرجس  بميت دمسيس ودير القديسة 
دمبانة ببلقاس وضريح الشيخ حسن طوبار ومسجد الموافى بالمنصورة كما تضم مدينة المنصورة صروحاً علمية عديدة 
من المراكز العلمية والمتخصصة فى فروع الطب المختلفة التى توفر عناصر متميزة لتنشيط السياحة العالجية ومنها 
مركز أمراض الكلى والمسالك البولية ومركز جراحة الجهاز الهضمى ومركز طب وجراحة العيون ويوجد أيضاَالقصور 
األثرية وأشارت خالل اجتماع اللجنة العليا للسياحة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الثقافة إلحياءمشروع تطوير مسرح 

متحف  وكذا  للفنون   أكاديمية  وإنشاء  القومى  المنصورة 
الفنى  النشاط  وتفعيل  الشناوى  بقصر  القومى  المنصورة 
والثقافى من خالل قطاعات مديرية الثقافة بالمحافظة ووضع 
تصور شامل الستثمار ممشى الخالدين ليكون موقعاً سياحياً 
)الفرعونية–  األثرية  المواقع  الستثمار  شاملة  ودراسة 
برنامج  وضع  أهمية  على  والتأكيد  اإلسالمية(،  القبطية– 
لرحلة سياحية بمحافظة الدقهلية وأكد على استمرار التعاون 
والتنسيق بين كافة األجهزة المعنية وخاصة جامعة المنصورة 
بهدف المساهمة فى وضع الدقهلية على الخريطة السياحية 
الدقهلية قريباً.  للسياحة فى  المؤتمر األول  إلى عقد  مشيراً 

السياحة الداخلية فى الدقهلية  

مسجد سيدى أحمد البدوى 
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بمحافظة  السياحة  الهمية  نظرا 
باإلمكانات  تتمتع  فهى  الشرقية 
تصلح  والتي  المتعددة  السياحية 
من  سياحية  ومقاصد  كمنتجات 
حيث ينتشر من بين ربوعها مائة 
منطقة  واشهرهم  أثرى  موقع 
. الحجر  وصان   – بسطة  تل 

عدة  لالعالم  النيل  مركز  عقد  ولذلك 
االماكن  الى  ميدانية  وزيارات  ندوات 
االثرية بالمحافظة للتعرف على االثار 
والمعوقات  والمشاكل  بها  الموجودة 
ووقد  بالمحافظة  السياحة  تعوق  التى 
منطقة  الى  ميدانية  بزيارة  المركز  قام 
تل بسطة االثرية برفقة عدد كبير من 
جمهور المشاركين لمشاهدة االثار على 
ارض الواقع . كما تحدث مفتش االثار 
الوجية عمران عن االثار الموجودة بتل 
بسطة وقام بشرح وافى للجمهور عن 
اهمية هذة المنطقة السياحة وكم االثار 
الموجودة بها واعتبرها من أشهر المواقع 
األثرية في محافظة الشرقية، يقع التل 
في إطار مدينة الزقازيق الحالية. كانت 

المدينة تعرف في النصوص المصرية 
باسم »بر باستت«، أي: »مقر اإللهة 
باستت« على اعتبار أنها كانت المركز 
الرئيسي لعبادة اإللهة »باستت« التي 
رمز لها بالقطة.حرفت كلمة »باستت« 
لتصبح في العربية »بسطة«: ولكونها 
فقد  تل،  شكل  على  أثرية  منطقة 
كانت  بسطة«.  »بتل  تعرف  أصبحت 
عاصمة اإلقليم الثامن عشر من أقاليم 
كلها  لمصر  وعاصمة  السفلى،  مصر 
في األسرة 22، وربما في األسرة 23، 
ولكونها تقع على أحد فروع النيل، فقد 
سمي هذا الفرع بالفرع »البوبسطى«.

المكتشفة  اآلثار  أهم  ومن   
تتي،   للملك  عبد  بسطة  تل  في 
السادسة. األسرة  ملوك  أول 

    معبد للملك ببي األول،  من ملوك 
يتبق منه حالًيا  السادسة. ولم  األسرة 
سوى بعض األعمدة.   المعبد الكبير 
بنائه  في  بدئ  والذي  باستت   لإللهة 
منذ الدولة القديمة، واستمر في الدولة 
منه  تبقى  ما  أهم  ولكن  الوسطى، 
الثاني«،  الملك«رعمسيس  لعهد  يرجع 
والثاني«  األول  »أوسركون  والملكين 
من ملوك األسرة 22، والملك »نخت - 
نبف« من األسرة 30.وقد دمر المعبد 
الجرانيتية  تدميًرا شديًدا ونقلت أحجاره 
المعبد  هذا  من  يتبق  ولم  وهناك.  هنا 
الضخم سوى بعض األحجار المتناثرة، 
وأجزاء  معمارية،  عناصر  وبقايا 
كتابات  عليها  وأحجار  تماثيل  من 

جامعة  بعثة  قامت  وقد  هيروغليفية. 
الزقازيق بالتعاون مع إحدى الجامعات 
هذا  من  تبقى  ما  بتسجيل  األلمانية 
الثالث أمنحتب  الملك  مقصورة  المعبد 

كانت مشيدة من الطوب اللبن باستثناء 
وكان  بالحجر،  شيد  الذي  مدخلها 
يحمل اسم »أمنحتب الثالث«و  المعبد 
الصغير لإللهة باستت ويقع على بعد 
الكبير.  المعبد  من  متًرا   500 حوالي 
لم يتبق منه سوى أحجار قليلة تحمل 
اسمي«رعمسيس الثاني«، و«أوسركون 
األول«وجبانة الدولة الوسطى وشيدت 
والقليل  اللبن،  بالطوب  مقابرها  معظم 
المقابر  بعض  وتحمل  بالحجر،  منها 
المشيدة بالحجر اسماء أصحابها  جبانة 
الدولة الحديثةوالتى عثر بها على عدد 
قليل من مقابر األفراد التي تؤرخ للدولة 
تتكون  والتى  القـطط  جـبانة  الحديثة.  
المحفورة  السراديب  من  مجموعة  من 
في باطن األرض، خصصت لدفن القطة 
تحنيطها،  بعد  »باستت«  اإللهة  رمز 
المومياوات  من  الكثير  على  عثر  وقد 
برونزية. تماثيل  وعلى  لقطط، 

نظرا الهتمام الهيئه العامه لالستعالمات بمحور الصحه ويأتى في المقدمه 
الفيروسات الكبديه حيث تعتبر مصر من اكثر دول العالم انتشارا المراض 

الفيروسات الكبدية وخاصة فيروس )س( الذى ينتشر بشكل ملحوظ وخاصة في 
محافظة الشرقيه بناءا علي الدراسات 
واالبحاث االخيره مما يؤثر على صحة 
االنسان ويؤثر على المجتمع بالسلب 

ممايؤثر على عجلة االنتاج وسير 
عملية التنمية وكذلك ارتفاع تكاليف 
العالج الباهظة وخاصة لمن ليس له 

تامين صحى ومع جهود الدولة الواسعة 
فى مجال االبحاث والدراسات لمعرفة 

اسباب انتشار المرض والوصول الى 
طرق العالج الحديثة باقل تكاليف ممكنة
ومن هنا جاء دور مركز النيل لالعالم 
بالشرقيه بتبنى هذا الموضوع والعمل 

علي نشر الوعي لدي المواطن الشرقاوي 
بعمل اجتماع تمهيدى بمقر المركز 

كمرحله اولي ثم اتبعناه بحلقات نقاشيه 
وسلسلة ندوات للتوعيه في معظم قري 

ومدن المحافظه وجاءت المرحله الثانيه 
بتنظيم عدة ندوات وقوافل طبيه للقري االكثر احتياجا تم هذا في ثالث قري وهم 

) قرية ابوطواله بمينيا القمح - قرية الغنيميه بابو كبير - قرية الصوينى بديرب 
نجم ( خالل القافله الطبيه تم اجراء الكشف الطبي لعدد كبير من اهل القري واخذ 

عينات من الدم واجراء فحصها ومن يكتشف انه حامل للفيروسات يتم متابعة 
عالجه بوحدة عالج الفيروسات بمستشفي االحرار وهذا دون اي مقابل مادي وقد 

تتطوع الدكتور ايمن زكي مشكورا التعاون مع مركز النيل بفريق عمل طبي من 
الممرضين واخصائي التحاليل.

تدشين مبادرتى رفع الوعى الصحى والبيئى 
بكفر الحصر والصوينى والطوالة بالشرقية

نفذ مركز النيل بالزقازيق مبادره 
لتجميل  حى كفرالحصر بالتعاون 
مع جهازشئون البيئه في مواجهة 

قضايا البيئه والتى بدأت بعقد اجتماع 
تمهيدي كمرحلة أولى إلختيار مكان 
تنفيذالمبادرة بحضور جميع الجهات 
المعاونه والمشاركة مع مركز النيل 

وتحديد األدوار بتنفيذ سلسلة ندوات 
توعويه في مقر المركز ومدارس 

الحى كمرحله اولي ثم شارك مركز 
النيل بالتعاون مع جهاز شئون البيئه 

بتدشين حمله بيئيه موسعه علي 
منطقة كفر الحصر باعتبارها اكثر 

مناطق الزقازيق تلوثًا للبيئة .. كون 
فريق عمل لالنتقال الي منطقة كفر 

الحصر ومعاينة المجري المائي ببيشة 
قايد ..وقد تم ازالة المخلفات الموجوده 

علي جانبي المجري المائي بواسطة 
معدات للرفع ونقل المخلفات لمكان 

خارج المدينه وكانت هذه هي المرحله 
الثانيه .

وفى الشرقية ... سياحة اليوم الواحد
 لتل بسطة وصان الحجر 
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يعتبر العمل االجتماعي التطوعي 
ركيزة أساسية في بناء المجتمعات 

وتطويرها وتنميتها في عصرنا الراهن 
، حيث الحكومات لم تعد قادرة على 

القيام منفردة بدورها التنموي 
وتأمين حاجات األفراد دون 
تعاون تضافر الجهود مع 

جهات أخرى وقام مركز النيل 
بزفتى بعقد ندوة اعالمية حول  

مؤسسات المجتمع المدنى 
وخدمة المجتمع، استهدفت 

مكانيات  إستثمار آليات واإ
مؤسسات المجتمع المدنى فى 

خدمة وتنمية المجتمع.
وتحدث فيها الدكتور تامر 

الشحات أستاذ االجتماع وعلم النفس 
بمعهد الخدمة اإلجتماعية ببنها. 

عن الجمعيات األهلية بمركز ومدينة 
زفتى و أهمية مؤسسات المجتمع 

المدنى فى تنمية المجتمع قائال أن 
المؤسسات األهلية تعتمد على الموارد 

البشرية كجزء أساسي وهام في 
عملها، هذه الموارد البشرية  تكون 

من فئة الشباب المتحمس للعمل 
والمشاركة، حيث يكون لهم الدور 

األكبر في دفع عجلة التنمية وتطوير 
المجتمع، ألنهم الفئة األكثر استفادة 

من هذا التطوير بالنظر لكونهم 
يشكلون غالبية المجتمع، إضافة 

لكونهم يشكلون الطبقة األكثر علمًا 
وثقافة في المجتمع.واشار الى ان 

العمل التطوعي هو مساهمة األفراد 
في بناء المجتمع سواء بالعمل أو 

التمويل أو إبداء الرأي أو تقديم 
الخطط والدراسات التي تساهم في 

معرفة الحاجات االقتصادية والثقافية 

والتعليمية والتنموية للفرد والمجتمع 
وتعمل على إيجاد الحلول ووضع 

البرامج الالزمة لتنفيذها[دون توقع 
أجر مادى لقاء جهدهم وأضاف أن 

العمل التطوعي يختلف عن السلوك 
التطوعي فالسلوك التطوعي هو سلوك 

عفوي يظهر نتيجة الستجابة الفرد 
لظرف طارئ، وهذا العمل يأتي تلبية 

لرغبات إنسانية وأخالقية صرفة، 
حركتها ظروف معينة وال يتوقع من 
قام بها أن يحصل على أي مقابل 

مادي لعمله النبيل.وهو العمل المنظم 
والدائم والذي ال يرتبط بظرف معين بل 
يمان بالفكرة واألهداف  يرتبط بقناعة واإ

وأهم ما يميزه أنه عمل إنساني ال 
يهدف إلى الكسب المادي.

وأوضح أن قدرات الشباب ومهاراتهم 
الشخصية والعلمية والعملية يتيح لهم 
التعرف على الثغرات التي تشوب نظام 

الخدمات في المجتمع و يتيح لهم 
الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم 

في القضايا العامة التي تهم المجتمع 
و يوفر لهم فرصة تأدية الخدمات 

بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم 
الشخصي. وأيضا يوفر للشباب فرصة 

المشاركة في تحديد األولويات التي 
يحتاجها المجتمع, والمشاركة في 

اتخاذ القرارات .تنبع أهمية مشاركة 
الشباب في العمل التطوعي كونهم 
قادرين أكثر من غيرهم على 
يجاد الحلول  فهم مشاكلهم واإ

األنسب لها كما أن العمل 
التطوعي يعزز انتماء ومشاركة 
الشباب في مجتمعاتهم وينمي 

مهاراتهم وقدراتهم الفكرية 
والفنية والعلمية والعملية 

ويتيح لهم المجال للتعبير 
عن رايهم في القضايا التي 
تهم المجتمع والمشاركة في 
اتخاذ القرارات. من هنا تبرز 
أهمية العمل االجتماعي التطوعي 

في مجتمعنا وضرورة تعزيزه وتطويره 
ودفعه لألمام وتشجيعه بين الشباب 

كون المنظمات األهلية هي أكثر 
الجهات التي يعول عليها في مساندة 
المؤسسات الحكومية من أجل تسريع 
العملية التنموية في المجاالت الثقافية 

واالقتصادية والتعليمية والصحة 
والبيئة. واوصى المشاركون فى الندوة 
بدراسة التنسيق بين األجهزة التنفيذية 
ومنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة 

المشكالت وفى خدمة أهالى مدينة 
زفتى.تشجيع الجمعيات األهلية على 

تقديم افضل الخدمات من خالل 
اختيار افضل جمعية قدمت افضل 

الخدمات ألهالى مدينة زفتى من خالل 
األجهزة التنفيذية بالمدينة - تشجيع 

النماذج اإليجابية من الجمعيات 
التي تصدت لقضية التعليم )مكافحة 

األمية(  وتسجيل وتوثيق خبراتها 
ورصد جوائز لها في كل عام .

 

التعصب الرياضى أصبح سمًة للكثير من متابعي )ُكرةالقدم( ألنها 
تحظى باالهتمام األكثر على مستوى الرياضات جميعها دون منازع 
فالتعصب آفة تنخر في جسم الرياضة وتلغي الروح الرياضية التي 
يفترض سريانها بين كافة الفئات الرياضية، وتثير العداوة والبغضاء 
بين الرياضيين من العبين وإداريين وجماهير. هذا الداء الفتاك الذي 
وصل بضعاف العقول إلى أن ينعكس على تعاملهم مع زمالئهم ومع أهلهم 

ووصول مشاحنات وعداوات قد تمتد إلى المشاكسات والتكسير.

من الوفاء للفريق والنادي والمنتخب 
لكن  فريقه،  يحب  من  علي  وحق 
فالتعصب  التشجيع   غير  التعصب 
العيوب  أبرز  من  هو  الرياضي 
. الرياضة  تشوه  التي  واألمراض 

ـ  المنافس  الفريق  أعالم  مثل)حرق 
الدعاء  الجماهيرـ  بين  وقذف  سب 
الشجار  ـ   المنافس  الفريق  على 
والتظاهرات  المسيرات  ـ   والعراك 
المنددة بالفريق المنافس ـ  الصراخ 
خسارة  عند  نراه  الذي  والعويل 
فساد  واإ تخريب  ـ   لفريقين  أحد 
والمكاتب،والمصالحالعامة. المتاجر، 

للتعصب  عديدة  أسباب  هناك 
من  ومابها  منها)الصحافة  الرياضى 
وكاريكتير  رياضين  وكتاب  عناوين 
من  االنتقاص  لمحاولة  ترمي  وكلها 
ـ  بها  االستهزاء  أو  األخرى  األندية 
الشرف  وأعضاء  األندية  رؤساء 
المسيئة  وتصريحاتهم  واإلداريين 
من خالل االعالم المقروء والمسموع 

ــ  التحكيمية   األخطاء  ــ   والمرئي 
المتعصبة  الرياضية  المنتديات 
الخاصة باألندية  رابطة لمشجعين .

هي  »ألتراس«  كلمة  أن  إلى  وأشار 
التي   )Ultra( من  مشتقة  التينية 
في  الطبيعي  فوق  أو  الفائق  تعني 
األلتراس  مجموعات  النتماء  إشارة 
للعادة الفائق  ألنديتها  وحبها 

وأكد أن الرياضة متعة بريئة ترتقي 
بالنفوس وتسمو بها، ويجب أن تستغل 
لتصلح فيما بيننا فالرياضة اليوم، إذا 
خلت من التعصب فالشك أنها تكون 
ذات منفعة عظيمة لألمة واألوطان.

  و يمكن ترويض التعصب الرياضي 
من  المستمرة  التوعية  منها  بطرق 
عدم  وتوضيح  اإلعالم  أجهزة  قبل 
ترويض  أردنا  ذا  واإ التعصب  فائدة 
نعي  أن  يجب  الرياضي  التعصب 
والتسلية  للفائدة  الرياضة جعلت  أن 
والمنافسة  الفراغ  وقت  وقضاء 
الشريفة وهذا يعني أنها ال تستوجب 
اآلن  نشاهده  الذي  التعصب  هذا 
إلى  تحتاج  خطيرة  ظاهرة  فالتعصب 
الجميع  ويجب فهم  تكاتف وتعاون 
نفسها  للرياضة  األساسية  القواعد 
ونشر الروح الرياضية بين الجماهير 
والممارسين في المنافسات الرياضية .

النيل  مركز  عقد  الموضوع  ألهمية 
لإلعالم بالمنصورة ندوة إعالمية حول 
فيها  تناول  الرياضي  التعصب 
الدكتورعمروحسن أحمد بدران  رئيس 
جامعة  الرياضى  النفس  علم  قسم 
كلمة  بمعنى  التعريف  المنصورة  
يطلق على  الرياضى حيث  التعصب 

لصالح  اآلراء  في  تطرف  حالة  كل 
نادي رياضي أو أندية ضد نادي آخر 
فالتعصب هو الميل المبالغ فيه لشيء 
الشخص  من  يجعل  كبيرة  لدرجة  ما 
إلي  تصل  لدرجة  يحب  لما  يتحيز 
سلبياته  وتحويل  منه  القبيح  تجميل 
إلي إيجابيات في نظر الناس وأوضح 
إلى أن هناك فرقًا بين التشجيع وبين 
مهم  جزء  هو  فالتشجيع   ، التعصب 

أسباب التعصب 

صور التعصب 
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إن ماتبذله الدولة من جهود  في 

مجال مؤسسات الرعاية االجتماعية 
عموما و االيوائية خصوصا مضافا 

إلى جهود مؤسسات المجتمع 
المدني إنما يدل على أهمية دور 

هذه المؤسسات في اشباع احتياجات 
الفئات المحرومة سواء كانوا أطفال 

أو عجزة أو مسنين ، و لما كانت 
ظاهرة أطفال الشوارع تفرض نفسها 

لما لها من أثر كبير على الحياة 
االجتماعية و االقتصادية بل أيضا 

على الشكل العام للدولة مصاحبة في 
ذلك النتشار المتسولين في الشوارع 
و الميادين الكبرىبالمنوفية كان لزاما 

علينا التطرق الى هذا الموضوع 
للتعرف على المؤسسات االيوائية و 
دور جمعية الهالل االحمر المصرى 
في هذا المجال من خالل الندوة التي 

عقدها مركز النيل لإلعالم بشبين 
الكوم حول المؤسسات اإليوائية و 

القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع 
بقاعة التدريب بالمركز و حاضر 

بالندوة األستاذة عزيزة عمار 
وكيل وزارة الشئون االجتماعية 

بالمنوفية ومحمد الغرباوي وكيل 
وزارة الشئون اإلجتماعية السابق و 

مدير جمعية الهالل األحمر المصري 
بالمنوفيةبمشاركة جمهور من التربية 

و التعليم و الشئون االجتماعية و 
الصحة ذكرت األستاذة عزيزة عمار 
أن أي مشكلة يعاني منها المواطن 
من طفولته و حتى شيخوخته هي 
موجودة لدى الشئون اإلجتماعية 

موضحة أن هناك معاشات تصرف 
لمعدومي الدخل و هناك إعانات 

للمرضى واألسر الفقيرة  باإلضافة 
للمعاشات اإلستثنائية، كما أن الشئون 

اإلجتماعية تشرف على مؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية المختلفة و منها 
المؤسسات اإليوائية  و أشارت إلى 
أن مؤسسات رعاية البنات و البنين 

منتشرة على مستوى الجمهورية و 
أن شبين الكوم بها مؤسسة للبنين و 
أخرى للبنات و التي تأوي البنات و 
البنين معا حتى سن السادسة بعدها 

ينتقل البنين إلى مؤسستهم و تحتوي 
على األطفال األيتام و معدومي 

النسب ، ذلك بالإلضافة إلى مؤسسة 
رعاية األحداث الموجودة بقويسنا و 

التى يودع بها األحداث المنحرفين 
، كما يوجد مؤسسة لرعاية العجزة 
من الرجال بمدينة منوف و ترعى 
المتسولين المحرومين من الدخل 

و الذين ليس لهم عائل أو مأوى و 
يعانون من ظروف نفسية و إجتماعية 

خاصة و أكدت أنها تسعى إلنشاء 
مؤسسة لرعاية العجزة من النساء ، 

كما أنها تمنح قروض للمعوقين بفائدة 
رمزية 2% ، 4% ، كما أن الشئون 

اإلجتماعية تشرف على جمعيات أهلية 
تسهل و تساهم في زواج األيتام و 

أوضحت أن أطفال الشوارع يتم القبض 
عليهم بواسطة الشرطة و يتم إيداعهم 
في مؤسسات الرعاية للبنين و البنات 

في حالة التعثر في الوصول إلى 
أولياء أمورهم و ذلك وفقا للقوانين 

المنصوص عليها و المنظمة لهذا  و 
أشارت إلى أن في الماضي كان للباحث 

اإلجتماعي حق الضبطية القضائية 
التي تمكنه مع رجال األمن من ضبط 

المتسولين ووضعهم في المؤسسة 
اإليوائية » ملجأ العجزة »ما لم يصدر 

ضدهم حكم قضائي.
 

أوضحت بأن ملجا العجزة به 30 حالة 
و أن قدرته اإلستيعابية أكبر بكثيركما 
أوضح األستاذ محمد الغرباوي الدور 

الذي تقوم به جمعية الهالل األحمر 
المصري في رعاية المؤسسات 

اإليوائية متمثلة في مؤسسة البنات ، 

مؤسسة البنين و الحضانة اإليوائية 
من خدمات طبية و إجتماعية 

و اإلنفاق و اإلشراف على هذه 
المؤسسات و توفير المربيات 
و المشرفات الكفء  و تنظيم 

الرحالت المدرسية إلى المؤسسات 
اإليوائية كما أوضح المحاضر 

كيفية أداء دار الحضانة اإليوائية 
التابعة للجمعية من حيث المربيات 
و اإلشراف موضحا أن العمل بهذه 
الدار يعتمد على نظام األم البديلة 

و أن المربية تقيم مع االوالد بشكل 
دائم و ترضعه و ترعاه حتى يبلغ 

أشده كما تربي ولدها تماما ، و 
ذكر أن بعض البنات المقيمات 
بالمؤسسات اإليوائية و بعد أن 
أتممن تعليمهن لم يمنعهن من 

الزواج شيئا فجميعهن يتزوجن عن 
طريق الجمعية كذلك األوالد أبناء 

المؤسسة  حيث توفر الجمعية للولد 
دفتر توفير يحصل على مدخراته 

بهذا الدفتر عند بلوغه السن 
القانوني و هو 21 عاما وتساعده 
في الحصول على مسكن للزوجية 
بالتعاون مع المحافظة عن طريق 

الوحدات السكنية التي توفرها 
المحافظة أما بالنسبة للبنت فيتم 
أيضا مساعدتها و تجهيزها كأي 
فتاه بجميع مستلزمات الزواج و 
يتم دعوة المهتمين و زميالتها و 
زمالئهم بالمؤسسة و عمل فرح 

أطفال الشوارع 
قنبلة إنفجرت فى وجه مصر 

لها كأي فتاه عادية ، و أفاد بأن البنت 
أو الولد عندما يكمل أحدهما التعليم 
و يبلغ السن القانوني ينتقل لإلقامة 

بدار المغتربين أو المغتربات التي 
توفر لهم الرعاية الكاملة و تمكنه 

من الحصول على فرصة عمل فيعمل 
بالنهار ثم يعود مساء لكي يبيت في 

دار المغتربين أما بالنسبة للبنات فهن 
مقيمات بالدار بشكل كامل ال ينقصهن 

شيء حتى تنتقل الى بيت الزوجية 
بإذن هللا ، و أكد أنه ال يشترط أن 

تتزوج بنات المؤسسات من زمالئهم 
الشباب فقط و لكن هناك من خارج 
المؤسسات من أتى ليطلب الزواج 

بأحدى فتيات الدار و هذا يحدث بشكل 
عادي و متكرر.

و على صعيد الالجئين السوريين أكد 
األستاذ محمد الغرباوي أن جمعية 
الهالل األحمر بالمنوفية تستضيف 
100 الجىء و الجئة سورية عن 

طريق الحجز لهم بأحد الفنادق بشبين 
الكوم و توفير لهم الوجبات المطهية 

بمطبخ الجمعية يوميا وذلك لمدة 
30 يوما و حتى يتثنى لهم إستقرار 

اوضاعهم و الحصول على فرص عمل 
مناسبة ، كما تم فتح حساب خاص 

للتبرع لالخوة السوريين عن طريق 
الجمعية.

كما أوصى المشاركون بالندوة 
بضرورة تشكيل لجنة لمواجهة 

ظاهرة التسول و التي تعاني منها 
محافظة المنوفية في األونة األخيرة 

و توفير واعظ ديني بشكل دائم داخل 
المؤسسات اإليوائية و تنظيم زيارات 
للمدرسين بشكل مستمر للمؤسسات 

اإليوائية .
والجدير بالذكر أن المركز سوف 

يستمر فى دوره اإلرشادى بخطورة 
هذه الظاهرة بوضع التصورات 

االزمة للحد منها مع تقديم الحلول 
واإلقتراحات لعرضها على صانعى 

القرار لمواجهة مشكالت أطفال 
الشوارع .

التوصيات 

عععععع

األمراض المشتركة بين 
اإلنسان والحيوان

عقد مركز النيل لإلعالم بزفتى حلقة 
نقاشية بعنوان »األمراض المشتركة 
بين اإلنسان والحيوان » استهدفت 
نشر الوعى الصحى بين المواطنين 
وتناولت أمراض الحيوان)أسبابها- 
طرق عالجها( والذى تحدث عنها 

الدكتور محمد الحسب - مدير عام 
االدارة البيطرية بزفتى , و وسائل 

اآلمان للحفاظ على الثروة الحيوانية 
من المعروف أن صحة اإلنسان 
وصحة الحيوان مرتبطان وبشكل 

واضح و ذلك نتيجة العالقة بينهما 
سواء عالقة تربية أو رفقة ونتيجة 

لهذه العالقة فإن هناك أمراضا تنتقل 
من الحيوان لإلنسان وهي ما تعرف 
باألمراض المشتركة وتعني أمراض 

معدية تنتقل بصورة طبيعية بين 
الحيوانات الفقارية واإلنسان . حسب 

تعريف منظمة الصحة العالمية 
1959و يوجد 1417 مرض معدي 

في اإلنسان:منها 870 مرض مشترك 
بين اإلنسان والحيوان معظمها 

مشتركة بين اإلنسان والحيوانات 
األليفة نسبة كبيرة منها منقولة 

بواسطة الغذاء تشّكل أخطر األمراض 
المعدية في اإلنسان خالل 30 سنة 

الماضية ظهر 177مرض معدي جديد 
أومتجّدد: منها ~ 134مرض مشترك 

)75٪ ) يوجد 616مرض معدي 
في الحيوانات الزراعية:منها 476 

)3,77٪( مرض مشترك مع اإلنسان 
يوجد 347 مرض معدي في الكالب 

والقطط:منها 336 )90٪( مرض 
مشترك مع اإلنسان .

أشار الدكتور محمد أبو الحسب مدير عام 

اإلدارة البيطرية بزفتى عن األمراض املشرتكة 

معرفا لها عىل أنها األمراض التى تنتقل من 

الحيوان إىل اإلنسان واألمثلة عليها : أمراض 

فريوسية – أمراض بكتريية – أمراض طفيلية  

وأضاف أن أمراض الحيوان تعنى أى تغري يطرأ 

عىل الحيوان فيغريه عن الطبيعى , وبشكل عام 

تنتقل األمراض املشرتكة عن طريق االحتكاك 

املبارش بالحيوان الحى املريض أو منتجاته أو 

لحومه  وأضاف أن من أمثلة أمراض الحيوان 

: انفلونزا الطيور – الحمى القالعية – حمى 

الوادى املتصدع – مرض الكلب . وأن من  

أعراضه اارتفاع حاد ىف درجة الحرارة – الصداع



يعقوب  السير مجدي حبيب  يعقوب  السير مجدى  حبيب 
ولد  بارز  قلب  وجراح  بريطاني  مصري  بروفيسور 
الشرقية  بمحافظة  بلبيس  1935بمركز  نوفمبر   16 في 
أسيوط.  من  أصولها  تنحدر  أرثوذكسية  قبطية  لعائلة 
انتقل  ثم  شيكاغو  في  وتعلم  القاهرة  بجامعة  الطب  درس 
الصدر  بمستشفى  ليعمل   1962 عام  في  بريطانيا  إلى 
في  والرئتين  القلب  جراحات  أخصائي  أصبح  ثم  بلندن 
قسم  ومدير   ) إلى2001   969( من  هارفيلد  مستشفى 
األبحاث العلمية والتعليم ومن بين المشاهير الذين أجرى 
موركامب.  إريك  البريطاني  الكوميدي  كان  عمليات  لهم 
ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966 
ويطلق عليه في االعالم البريطاني لقب ملك القلوب حين 
الجراحية  العمليات  إجراء  اعتزل  سنة   65 عمره  أصبح 
في  األعضاء.  نقل  لعمليات  وُمنظر  كاستشاري  واستمر 
عام 2006 قطع الدكتور مجدي يعقوب اعتزاله العمليات 
ليقود عملية معقدة تتطلب إزالة قلب مزروع في مريضة 
الطبيعي  القلب  يزل  لم  حيث  الطبيعى.  قلبها  شفاء  بعد 
للطفلة المريضة خالل عملية الزرع السابقة والتي قام بها 
الجراحين  كلية  زمالة  على  حصل  يعقوب  مجدي  السير 
الملكية بلندن وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من كالً 
من جامعة برونيل وجامعة كارديف وجامعة لوفبرا وجامعة 
ميدلسكس )جامعات بريطانية( وكذلك من جامعة لوند بالسويد

تم   )  2011  ( لعام   1 رقم  الجمهورى  القرار  في 
ثاني(  )كانون  يناير   6 يوم  السابق  الرئيس  من  التصديق 
منح  على  للهجرة   1432 صفر   2 الموافق  م   2011
العظمى  النيل  قالدة  وسام  يعقوب  حبيب  مجدى  الدكتور 

القلب  جراحة  مجال  في  والمخلصة  الوافرة  لجهوده 
شرفه. على  أقيم  خاص  حفل  في  بنفسه  استلمها  وقد 

يعقوب  مجدي  الدكتور  بقيادة  مصري  طبي  فريق  نجح 
هذا  الجذعية،  الخاليا  باستخدام  للقلب  صمام  بتطوير 
تمت  القلب  من  أجزاء  باستخدام  سيسمح  الذي  االكتشاف 
زراعتها صناعياً في غضون ثالثة أعوام. ويقول الدكتور 
التوصل  سيتم  أعوام  في خالل عشرة  أنه  يعقوب  مجدي 
وكان  الجذعية.  الخاليا  باستخدام  كامل  قلب  زراعة  إلى 
الجذعية  الخاليا  استخراج  في  نجح  قد  الطبي  الفريق 
إلى  تحولت  أنسجة  إلى  وتطويرها  وزرعها  العظام  من 
صمامات للقلب، وبوضع هذة الخاليا في بيئة من الكوالجين 
سنتيمتر.  3 طولها  بلغ  للقلب  صمامات  إلى  تكونت 

مجدى يعقوب عالم مصرى من الدلتا 

الدكتور مجدى يعقوب ووسام قفالدة التيل العظمى

إنجازه �ى مجال زرع الخاليا


