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متر بنا األيام وتدور ويف كل عام يأيت كلمة العدد

الربيع مبا يحمله من مناسبات غالية 

نتذكرها ونعتز بها جميعا . ففي شهر 

مارس يف التاسع عرش منه لعام 1989 

تم رفع العلم املرصي يف سامء طابا 

إشارة إىل عودة آخر شرب من سيناء إىل 

أحضان الوطن األم مرص. هذا اإلنتصار 

العظيم جاء بعد معركة دبلوماسية 

رشسة تبنى فيها املفاوض املرصي 

أسلوبا علمياً متحرضاً يف تعامله مع 

املحتل الغاضب وصوالً لتحقيق الهدف 

أجاد فيها مهارات التفاوض والحوار 

إىل حكم محكمة العدل الدولية التي 

أقرت هذا الحق وتبنته. بينام اآلن نجد 

مهارات التفاوض والحوار عاجزة عن 

تحقيق الوفاق بني مختلف النخب 

السياسية املتناحرة من أبناء الوطن 

والواحد مرص.

  ويف شهر مارس من كل عام نحتفل 

بعيد األم نقدم فيه ألمهاتنا الهدايا 

والتهاين عرفانا منا بفضلهن علينا . فهل 

سألنا أنفسنا ماذا قدمنا ألمنا الكبرية 

مرص . أمنا العظيمة مرص ؟ . إنها تنظر 

إلينا وترى ما نحن فيه من خالف 

واختالف يجرنا إىل نفق مظلم. وتتحرس 

علينا . وتدعو عىل من أهانها وزعزع 

أمنها . ونيس فضلها وفرق أبناءها .

  لقد جاءت الذكرى الثانية لثورة  25 

يناير العظيمة وكانت آمالنا ترنو إىل 

رخاء ورفاهية واستقرار.

لكن األمواج تأيت مبا ال تشتهى السفن. 

تالطمت األمواج السياسية واإلقتصادية 

واألمنية، ومل تستقر البالد ومل تهدأ.  

لكن هذه طبيعة الشعوب عقب 

الثورات. علينا أن نتفاءل وال نجزع  

فإن بعد العرس يرسا وال نخف عىل 

مرص فالعناية اإللهية تحفظها وترعاها. 

فقد ترىب فيها يوسف الصديق وموىس 

النبي وحملت أرضها أقدام العائلة 

املقدسة وآوتها. وذكرها الله يف كتابه 

الكريم يف أكرث من موطن.

  نحن يف حاجة إىل العمل الصالح. 

وصفاء النوايا رأب الصدع وتوحيد 

الصفوف والقفز فوق الخالفات 

واإلختالفات وبذل املزيد من العرق 

والجهد  لتحقيق التنمية املستدامة 

يف شتى مناحي الحياة. نتطلع جميعا 

لصالح أمنا وفخرنا وعزنا مرص العظيمة 

من خالل مشاركة مجتمعية وسياسية 

حقيقية فعالة تضم كافة أطياف 

األمة ومكوناتها،  شعارها يد الله 

مع الجامعة، ومرص فوق كل إعتبار. 

بذلك نكون قدمنا أجمل هدية ألجمل 

وأعظم أم »مرص«.

دخل إتفاق التعاون الفني الذي وقع بني 

األملانية  الرشكات  ومجموعة  املحافظة 

الفني  الدعم  لتقديم  التنفيذ  حيز 

الشديد  النقص  لسد  املهني  والتدريب 

محافظة  يف  املدربة  املهنية  العاملة  يف 

وقد  سنوات،  ثالث  مدار  عىل  األقرص 

عزت  الدكتور  جمع  لقاء  يف  ذلك  كان 

املعنية  والجهات  األقرص  محافظ  سعد 

ومركز النيل.

 

الجانب  فإن  االتفاق  لهذا  وطبقا 

األملاىن عىل متام اإلستعداد لتدريب 60 

الصناعية  املدرسة  خريجي  من  طالب 

أشهر  ثالثة  بواقع  عامني،  مدار  عىل 

تدريبية  دورات  ومنحهم   ، دورة  لكل 

والصحة  الكهرباء  تخصصات  تشمل 

والحدادة  والسباكة  النجارة  وأعامل 

وستتحمل  والتدفئة.  الصحي  والرصف 

نفقات  ايلبنحني(  ميتال  )ايج  مؤسسة 

اللغة  لتعليم  التدريبية  الدورات 

األملانية للمتدربني والتي بدأت بالفعل 

األقرص.  مبدينة  األملانية  املدرسة  يف 

وبالفعل فقد اجتاز ثالثة طالب بنجاح 

تأشرية  منحهم  وتم  التدريب،  فرتة 

كامل  شهر  ملدة  أملانيا  إىل  السفر 

والتعرف  تدريبية  دورة  عىل  للحصول 

مبدينة  املختلفة  املهنية  املدارس  عىل 

رشكة  قيام  إىل  باإلضافة  األملانية  ايلنج 

تكاليف  بتغطية  بندر«  »سليجهارو 

الطريان واالستقبال واإلعاشة للمتدربني 

العمل يف  الثالثة،  مام يتيح لهم فرص 

هيئات ورشكات صناعية كربى يف مرص.

 

قد  أملانياً  فنياً  وفداً  إن  بالذكر  وجدير 

إحدى  بزيارة   2012 نوفمرب  يف  قام 

منطقة  يف  الصناعية  الثانوية  املدارس 

بتزويدها  وقام  األقرص  جنوب  الطود 

باألجهزة واملعدات. 

إن القيادة هي عالقة بني شخصني أو أكرث يحاول أحدهام التأثري عىل اآلخر، 

وهي إثارة إهتامم اآلخرين وتوجيهها يف اإلتجاه املرغوب، وهي كذلك نشاط 

جامعة منظمة تضع هدفاً وتقوم بتحقيقه.

مهارات القيادة واإلدارة بقنا

املدرسة  خريجي  تدريب 

الصناعية باألقرص

تنميتها  وسبل  والقيادة  اإلدارة  مهارات  حول   
فعاليات  دارت  بقنا  النسائية  القيادات  لدى 
بقنا  النيل  مركز  نظمها  اليت  النقاشية  احللقة 
وحتدثت  للمرأة.  القومي  اجمللس  مع  بالتنسيق 
واليت  والطبيعية  البشرية  املوارد  إدارة  عن  احللقة 
كانت سبباً يف نشأة حضارة وادي النيل قدمياً. 
أيضا تناولت مهارات اإلدارة وهي: القدرة على 
على  والقدرة  اإلنسانية،  والعالقات  اإلتصال 
التأثري البالغ، واختاذ القرارات بعد دراسة متأنية، 

والصدق، واملشاركة الوجدانية، والتحفيز.

باألهداف  القيادة  فمنها  القيادة  أمناط  وتتنوع 
مث  اخلطط  ووضع  األهداف  حتديد  تعىن  والىت 
التقييم. والقيادة املوقفية الىت تعتمد على املرونة 
والتغيري وخيتلف ذلك عن فنون القيادة اليت منها: 
التدريب – التنظيم – إصدار األوامر – املراقبة 
االستعانة   – املكافأة   – املعاقبة   – التأنيب   –

باملواهب – التعاون – التعامل مع املشكالت.

حىت  التخطيط  اإلداري  العمل  قيادة  وتستلزم 
ميكن الوصول لنتائج إجيابية بيسر وسهولة. ومن 
اإلمكانيات،  )التنبؤ، حتديد  التخطيط  خطوات 
وضع خطة طويلة أو قصرية أو متوسطة األجل، 
والواجبات  االختصاصات  وحتديد  التنظيم 
واملتابعة،  واإلشراف  التوجيه  واملسئوليات، 

وأخرياً الرقابة(.

ويأيت مفهوم اختاذ القرار من الفعل ) قرَّ ( أي 
على  تقوم  ذهنية  عملية  وهي  ومتكن،  سكن 
وتبدأ  بديل.  من  أكثر  بني  االختيار  أساس 
أنواع  وتتعدد  القرار.  اختاذ  مث  القرار  بصناعة 
 – األجل  وقصرية  طويلة  فمنها  القرارات 
 – الفردية   – اجلماعية   – السريعة   – الفورية 
مربجمة   – روتينية   – اإلدارية   – اإلسرتاتيجية 
– غري مربجمة. وختضع عملية اختاذ القرار لعدد 
واملعتقدات،  )القيم   : مثل  املؤثرة  العوامل  من 
الشخصية،  املؤثرات  والطموحات،  امليول 
اجلماعي  القرار  مزايا  ومن  النفسية(  العوامل 
رضا  وحتقيق  الصواب   واختيار  الرؤية  اتساع 
واملوارد  الوقت  إهدار  فهي  عيوبه  أما  اجلميع. 

وعدم حتديد املسئولية.
منها:  واليت  الناجح  القائد  اخلرباء مسات  وحيدد 
القوية  والشخصية  والتضحية  واحلزم  اإلخالص 
واهلمة  الذهنية  والقدرة  اآلخرين  مع  والتواصل 
األولويات  وحتديد  والثقة  الوقت  يف  والتحكم 
واملهارات  والتحفيز  الرسالة  بأمهية  والشعور 
والثبات  والذكاء  واليقظة  واإلصرار  االجتماعية 

والصراحة.

قرارات  الختاذ  معرض  اجلميع  فإن  وختاماً 
خاطئة لكن املهم االعرتاف باخلطأ واألهم تعلم 

كيفية اختاذ القرار الصحيح.

رئيس التحرير

دورية ربع سنوية تصدرها مراكز 

النيل بالتعاون مع مؤسسة هانس 

زايدل األملانية بالقاهرة.

اإلدارة املركزية إلعالم جنوب الصعيد 

والبحر األحمر.
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القرى  مبستشفيات  االرتقاء  بضرورة  التوعية 
مبحافظة سوهاج ومناقشة التحديات الىت تواجه 
كانت  باملستشفيات  الصحية  الرعاية  تفعيل 
سوهاج  نيل  مركز  عقدها  الىت  الندوه  حمور 
املستشفيات  أطباء  من  لفيف  حضور  ىف 
احمللية  الوحدات  الصحية  واعضاء  والوحدات 

بقرى ومركز سوهاج وامخيم.

مها  أساسني  جانبني  على  الندوة  ارتكزت 
ىف  االدوية  نقص  جتاه  الصحة  مديرية  رؤية 
كلية  ورؤية   ، والقروية  العامة  املستشفيات 

الطب ىف هذا الصدد
رؤية مديرية الصحة

الرعاية  مدير  فراج  ناصر  الدكتور  أوضح  وقد 
اجلانب  أن  بسوهاج  الصحة  مبديرية  األساسية 
يف  الشديد  العجز  يناقش  املوضوع  من  األول 
العالج واألدوية ىف مستشفيات سوهاج بالرغم 
حساب  حتت  جنية  مليون  حواىل  وجود  من 
شراء الدواء اال أن هناك عدم  تلبية لذلك نظراً 
املتعاقد  الشركات  وفاء  وعدم  أسعاره  إلرتفاع 
معها بتوريد الكميات املطلوبة من هذه األدوية 
. وقد تزايدت حدة املشكلة مؤخرا خاصة بعد 
ارتفاع سعر الدوالر أمام اجلنية املصرى ومن هنا 
قائمة  إعتماد  الصحة ىف  وزارة  تدخل  يتطلب 
األسعار اجلديدة وهذا من شأنه قد يقلل حده 

بنسبة  املشكلة  هذه 
تصل اىل %50.

ناصر  الدكتور  تناول 
األطباء  مشكلة 
القرى   على  وتوزيعهم 
هبذه  تواجدهم  ومدى 
عدمه  من  املستشفيات 
هذه   حاجة  ومدى 
تواجد  اىل  املستشفيات 

اطباء صيادلة هبا.

كما أشار إىل  التضارب احلادث نتيجة وجود 
أسعار متعددة لتذاكر املستشفيات ترتواح من 
امللف  وجتديد  جنيهات  ثالثة  اىل  واحد  جنيه 
عام،  جنيه كل   15 مببلغ  للمواطن  الصحى 
األهلية  اجلمعيات  بعض  وجود  من  بالرغم 
املهتمه للمسامهة بدفع قيمة هذه االشرتاكات 
روتينية  بإجراءات  تواجه  أهنا  إال  للمواطنيني، 
ورفض  هلم  تدفعه  ما  فاتورة  إستخراج  ىف 

املستشفيات اعطائهم ما يفيد.
وقد أوصت الندوة  حل مشكلة النقص الشديد 

مثل  الطوارئ  دواء  ىف 
ودواء  العقرب  أمصال 
وعالج  القئ   منع 

الصرع.

رؤية كلية طب سوهاج:
تناول د أمحد فتحى مدرس الصحة العامة بكلية 
الطب مشكلة  ازدحام املرضى مبستشفى كلية 
الطب واملستشفي العام وزيادة معاناهتم خاصه 
ىف وجود حاالت اإلنفالت األخالقى واألمىن 
يزيد  الذى  النارى األمر  الطلق  وتزايد حاالت 
املشكله ىف أقسام الطوارئ واحلوادث مع وجود 
للطوارئ كالقطن  املطلوبة  األدوية  ىف  نقص 
والشاش والكانيوالت وأقسام األشعة باإلضافة 

إىل مشكلة نقص عددأعضاء هيئة التمريض.

   وأوصت الندوة إعتماد قائمة أسعار الدواء 
االولويات  حتديد  الصحة،  وزارة  جانب  من 
للمستشفيات  الالزمة  الدوائية  واإلحتياجات 
موحد  سعر  الطوارئ،  أدوية  خاصة  بسوهاج 
تزايد  من  االستفادة  باملستشفيات،  للتذكرة 
أعداد األطباء ببعض وحدات الرعاية الصحية 
حبى شرق وغرب سوهاج ىف قوافل طبية بقرى 
سوهاج، تشغيل االستقبال طوال أيام األسبوع 
احملافظة  حاجة  لتلبية  سوهاج  طب  مبستشفى 

للمرتددين من احلاالت الطارئة.

ببعض  االطباء  اعداد  تزايد  من  االستفادة 

وغرب  رشق  بحى  الصحية  الرعاية  وحدات 

سوهاج

مستشفيات سوهاج 

بال أدوية بارغم 

من وجود امليزانية 

العجز الشديد يف 

العالج واالدوية ىف 

مستشفيات سوهاج 

بالرغم من وجود 

حواىل مليون جنية 

تحت حساب رشاء 

الدواء اال ان هناك 

عدم  تلبية لذلك 

نظرا الرتفاع اسعاره

نقص أمصال العقارب وعالج 

الرصع التي متثل حاجة ملحة 

يف املجتمع.

نقص المعروض من األدوية للمرضى بمستشفيات سوهاج
طبقا إلتفاقية عام 1959املخصصة 

ملياه النيل ب55.5 مليار مرت مكعب 

ملرص والسودان ب18 مليار مرت مكعب 

وامللزمه لكل األطراف املوقعة عليها عىل 

الرغم من تغيري إحتياجات مرص من 

املياه والتي تتجاوز 69 مليار مرت مكعب 

إىل جانب املشكالت الناتجة عن إنشاء 

سد النهضة املزمع إنشاءه بإثيوبيا ، وبناء 

عليه كان البد ملرص أن تكيف أمورها 

املائية طبقا لهذا الواقع .

 ولهذا كان البد ملرص أن تبنى اسرتاتجيه 

عىل ثالث محاور لرتشيد استهالك املياه، 

محور الري، ومحور الزراعة، ومحور 

ترشيد االستهالك املنزيل.

تقوم مديرية الري بسوهاج حالياً 

بتجارب لتنفيذ نظام جديد للري يضمن 

وصول املياه لنهايات الرتع الرئيسية 

والفرعية بكميات كافية عن طريق 

استخدام شبكات ومواسري للري لتقليل 

الفاقد يف املياه املترسبة عيل ضوء 

نجاح تطبيق هذه النظم يف عدد من 

املحافظات

أحد مرشوعات الري بجنوب الصعيد

جاء هذا خالل الندوة التي عقدها مركز 

النيل بسوهاج ملناقشة مرشوع روابط 

املساقي بحضور وكييل وزاريت الزراعة والري 

باملحافظة وعدد من مهنديس الزراعة والري.

وأشار املهندس مصطفي عبدالفتاح وكيل 

وزارة الزراعة بسوهاج إيل أن فكرة روابط 

املساقي املائية هي نتيجة تضافر جهود 

ملجموعة من املزارعني برعاية من وزاريت 

الزراعة والري لعمل الشبكات الجديدة 

لضامن وصول مياه الري لزراعاتهم وأيضاً 

تسوية الرتبة الزراعية بالليزر.

وقال املهندس جامل الشيباين وكيل وزارة 

الري بسوهاج أن الوزارة معنية بتنظيم 

املناوبات والدعوة إيل األخذ بتطبيق النظم 

الحديثة للري بالرش والري بالتنقيط وتذليل 

سبل االستفادة من كل قطرة ماء سواء 

كانت الستخدامات الزراعة أو الصناعة أو 

حتي االستفادة املنزلية.

وأضاف أن املرحلة القادمة تعتمد عىل 

إقناع املزارعني باملحافظة عىل املرشوع 

وتعريفهم بجدواه حيث أن املرشوع بدأ 

تنفيذه يف محافظة كفر الشيخ ويجري 

العمل النضامم 4 محافظات كمرحلة أوىل 

لتعميمه منها محافظة سوهاج ومن املنتظر 

ان يبدأ املرشوع بحوايل5 آالف فدان حول 

ترعة الكوامل كام سيتم إقامة حقل تجارب 

إرشادي يكون نواة لتعميم التجربة يف 

محافظة سوهاج.

هذا وقد أوصت الحلقة بتوزيع أراىض 

االستصالح عىل أبناء املحافظة وتوفري أماكن 

إلقامتهم تكون قريبة من األراىض، عمل 

دورات تدريبية وندوات توعية للمزراعني 

عىل إستخدام وسوهاج وإعطاء دور فعال 

للعمد واملشايخ، املتابعة من قبل وزارة 

الرى عىل املساقى الحديثة، إرسال بعض 

املزارعني للحقول االسرتشادية للتعرف عىل 

التجربة واالقتناع بتعميمها، عمل ورش 

عمل بالحقول للمزارعني، وعرض التجارب 

والخربات السابقة عىل املزارعني إلقناعهم 

باملرشوع، املتابعة املستمرة من جانب 

مهنديس الرى لشبكات وقنوات  الرى.

إنشاء روابط للري عيل ترعة الكوامل

إقامة حقل إرشادي عيل مساحة 150 فدان

أحد مرشوعات الري بجنوب الصعيد

مطلوب توحيد أسعار التذاكر باملستشفيات العامة 

والجامعية نتيجة وجود أسعار متعددة لتذاكر املستشفيات 

ترتواح من جنيه واحد اىل ثالثة جنيهات

تطوير نظام الرى وتقليل فاقد املياه بسوهاجفراج: مدير الرعاية األساسية بسوهاج
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العدد التاسع والعرشون
العدد التاسع والعرشون

األمراض املشرتكة بني اإلنسان إدارة األزمات بقنا: األنواع .. املراحل .. واملواجهة
واحليوان يف حلقة نقاشية بأسوان

اجملتمعات  هلا  تتعرض  اليت  األزمات  تتنوع 
ومشكالت  طبيعية،  بني كوارث  ما  اإلنسانية 
اجتماعية.  وخماطر  إدارية،  ومعوقات  سياسية، 
على  منها  واخلروج  األزمات  تلك  حل  ويتوقف 

حسن إدارة األزمة.
واحد.  آن  يف  وفن  علم  اإلدارة  تلك  وتعترب   
وتتطلب مهارات عدة وشروط جيب أن تتوافر يف 
مدير األزمة ؛ ليتعامل معها حبكمة وبطرق علمية 
االستعداد  مث  األزمات  توقع  من  تبدأ  مدروسة، 
مث  وأضرارها  حدهتا  ختفيف  على  العمل  مث  هلا 
اخلروج من املأزق. مركز النيل بقنا يسلط الضوء 
على مفهوم إدارة األزمات من خالل ندوة علمية 
تستضيف أحد خرباء االجتماع السياسي لعرض 

الفكرة بلسان املتخصصني.

وميكن التعبري عن مفهوم األزمة بأهنا نقطة حتول 
أو موقف مفاجئ يؤدي إىل أوضاع غري مستقرة 
عناصر  وهناك  حامسة   قرارات  اختاذ  تستلزم 
مشرتكة تشكل األزمة منها : التوتر يف العالقات 
– وعدم القدرة على التنبؤ – وسوء إدارة الوقت 
ونقص   – األحداث  يف  التحكم  وصعوبة   –
والغموض  والريبة  الشك  وشيوع   – املعلومات 
حالة  ووجود   – واألسباب  العوامل  وتداخل   –
هلع لدى املتعرضني لألزمة. ومن أمثلة األزمات 
املصاحل  تصارع  حديثاً:  مصر  هلا  تعرضت  اليت 
واختالف الرؤى، انتشار البلطجة، الفساد الذي 
يضرب مؤسسات الدولة، وتراجع الدور التنموي 

ومقومات التنمية. 
أما مراحل األزمة فيقسمها اخلرباء كالتايل: مرحلة 
النمو  ومرحلة  فراغ(  من  األزمة  تنشأ  )ال  امليالد 
الوقت  يف  معها  التعامل  عدم  )عند  واالتساع 
املناسب( ومرحلة النضج )أخطر مراحل األزمة( 
اجلميع  قيام  )عند  والتقلص  االحنسار  ومرحلة 
الصعيد  وعلى  االختفاء.  مرحلة  مث  األزمة(  حبل 
السياسي فإن األزمة تعين مشكلة تستدعي اختاذ 
قرار ملواجهة التحدي الذي متثله سواًء كان إدارياً 
أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً نتيجة موقف 
مفاجئ تتضارب فيه املصاحل والتوقعات. وتتعرض 
الدول ألنواع من األزمات منها: املادية }الغذاء 
– الديون – العمالة{ ومعنوية }اليأس – ضعف 

املعنوية{. ويف مصر  الروح  اخنفاض  االنتماء – 
أفرزت األزمات عدة حتديات داخلية منها ارتفاع 
واإلنفاق  العلمي،  البحث  وتراجع  الفقر،  نسبة 
املفرط على الدروس اخلصوصية، وتشرد 6 مليون 
اخلبز،  وأزمة  الوقود،  وأزمة  الشوارع،  أطفال  من 
واألزمة  الفئوية،  واملظاهرات  واالحتجاجات 

األخالقية، واألزمة األمنية.
إن مواجهة األزمات تستدعي استخدام األسلوب 
العلمي واإلداري األمثل من خالل اإلجابة على 
األزمة  لتحديد من هو صاحب  تساؤالت  عدة 
هي  ما  هلا؟  الرئيسي  السبب  هم  من  احلقيقي؟ 
من  منلك  ماذا  ؟  خطورهتا  ومدى  األزمة  أبعاد 
الكايف  الوقت  هو  ما  األزمة؟  ملواجهة  قدرات 
حللها؟ ما هي خطة التعامل معها؟ ومن العوامل 
اليت تؤدي إىل تفاقم األزمات:  التسرع يف احلكم 
وعدم كفاية املعلومات واإلفراط يف الثقة بالنفس 
واإلحبـــــــــاط وإنتشار الشائعات اإلدارة العشوائية 
الفهم  وإساءة  القوة  وإستعراض  واالبتــــــــزاز 
البشرية  واألخطاء  األهداف  وتعارض  واإلدراك 
الوساطة  وشيوع  الذمم  وفساد  الدافعية  وافتقاد 
الصحيح  باملفهوم  االلتزام  وعدم  واحملسوبية 
ال  األزمات  من  للخروج  احللول  لكن  للحرية. 
سلوكيات  وتعديل  القانون،  بتطبيق  إالَّ  تكون 
األفراد، ووجود القدوة،  وكفاءة القيادة وتواصلها 

مع املواطنني.

يعترب التأمني الصحى أحد الحقوق التى يتمتع بها اإلنسان ىف جمهورية مرص 

العربية ، ويشوب سري التأمني الصحى للمواطن السوهاجى بعض املعوقات، 

وعليه عقد مركز النيل لإلعالم بسوهاج ندوة بعنوان خدمات التأمني الصحي. 

وقام الدكتور أحمد عصام الدين مدير التامني الصحى بسوهاج عارضاً 

للخدمات املقدمه للمرىض واملشكالت التى تواجه التأمني الصحى بسوهاج 

وسبل تذليلها.

وقد أشار إىل بعض القوانني التى صدرت والتي تصب يف مصلحة األرسة مثل 

قانون االطفال الرضع املطبق اآلن بعد صدور الئحته التنفيذية تفعل اآلن. 

وقانون  23 للمرأة املعيلة الذى سيضيف إىل سوهاج حني يطبق حوايل  

29 ألف مواطن الداء الخدمة التأمينية لهم بالتنسيق مع مديرية الشئون 

اإلجتامعية فاملرأة املعيلة هى ربه األرسة وخاصه إذا كان أوالدها ىف مراحل 

سنية صغرية فباإلهتامم بصحتها من قبل الدولة بتوفري كل رعايه لهاوتذليل 

كل صعاب مادى يقابلها سوف تنشأ جيل صحي.

وتتمركز مشكالت التأمني الصحى يف: مشكلة  فصل التمويل عن الخدمة 

املقدمة بالتأمني الصحى ألن بنية مراكز التأمني الصحى تستهلك الكثري من 

امليزانية  فيتبقى القليل للرصف عىل األدوية، تدىن أجور األطباء والتى تنفر 

األطباء من العمل بالتأمني الصحى. 

وقد تحدثت الدكتوره زينب محمود عن فريس يس الهمية الوقاية من 

اإلصابة بهذا الفريس والحفاظ عىل صحة اإلنسان فيجب عىل وزارة الصحة 

من خالل التأمني الصحى تشجيع املواطنني للمتابعة والكشف عن وظائف 

الكبد كل ستة اشهر ذاكرة. أيضاً تناولت موضوع أهمية نرش الوعى لدى 

الجمهور عن خطورة املرض بطريقة موسعه خاصة أن حاالت اإلصابة بالفريس 

الكبدى إنترشت بصورة كبرية داخل الدولة ويف محافظة سوهاج ألنها محمية 

بالنيل يف أكرث من جانب.

   وقد أوصت الندوه بأهمية  تخريج أعداد  جديدة من األطباء وبدال ًمن 

ارتفاع املجموع اىل 99% وأكرث ىف قبول الطالب أرجاء املجموع اىل أقل من 

99% عىل أن يكون هناك أمر تكليف للطبيب وإلزامه بالعطاء للدولة لعدة 

سنني مقابل ذلك.

  إعادة النظر ىف  مرشوع قانون الصحة الشامل الجديد الذى يناقش حالياً 

حيث أنه  ال يراعى أدىن حدود العدالة االجتامعية للمواطنني وزياده ميزانية 

الصحة ىف املوازنة الجديدة.

خدمات التأمني الصحى بسوهاج 

يعترب العنف  من أهم املشاكل السلوكية الخطرية التى  

تؤرق املجتمع كله حتى امتد إىل أن يصل إىل املؤسسات 

رياض  من  املختلفه  مراحلها  كافة  ىف  املختلفه  الرتبوية 

يف  املخاوف  تثري  الظاهرة  وهذه  الجامعه  إىل  األطفال 

هذا  ضوء  ىف  التعليمية.  املؤسسات  مرتادي  صفوف 

ندوة  حامدى  بنجع  لإلعالم  النيل  مركز  عقد  املوضوع 

عبدالنارص  د  وأوضح  املدرىس.  العنف  مواجهة  بعنوان 

املدريس  العنف  أشكال  أن  الرتبيه  أصول  أستاذ  خليل 

تختلف بإختالف الجهة املسؤولة عنه فقد يكون عنف 

بني  أو  والتلميذ  التلميذ  بني  أو  والتلميذ  األستاذ  بني 

املعلم والجهاز اإلداري أو بني التلميذ واملؤسسة. فهناك 

الجسدي،  العنف   ، منها  للعنف  كثريه  وأشكل  أنواع 

العنف  إىل  تؤدى  التى  العوامل  من  النفيس.  والعنف 

فرنى  الطالب،  بها  مير  التى  األرسية  الضغوط  املدرس: 

عىل سبيل املثال الخالفات األرسى بني األب واألم  أو بني 

داخل  الطفل  يعانية  الذى  الحرمان  أو  واألبناء  األبوين 

األرسة  بناًءا عىل ذلك تعترب املدرسة هي املصب لجميع 

قبل  من  املٌعّنفون  الطالب  فيأيت  الخارجية  الضغوطات 

األهل واملجتمع املحيط بهم إىل املدرسة ليفرغوا الكبت 

ىف صورة سلوكيات عدوانية عنيفة يقابلهم طالب آخرون 

الطريقة  وبهذه  مامثلة  بسلوكيات  الوضع  يشابهونهم 

تتطور حدة العنف ويزداد انتشارها، فالطالب يف بيئته 

خارج املدرسة يتأثر بثالث عوامل هي األرسة، واملجتمع 

واإلعالم وبالتايل يكون العنف املدريس هو نتاج للثقافة 

املجتمعية العنيفة.

العوامل: إهامل الطالب املتعرث تعليمياً مام  وثاىن هذه 

وراء  من  الرئييس  الدافع  هو  فاإلحباط  محبطا،  يجعله 

العنف، إذ أنه بواسطة العنف يتمكن الفرد الذي يشعر 

أن  نرى  ما  فكثرياً  الخاصة.  قدراته  يثبت  أن  بالعجز، 

الطالب  فإن  كذلك  والغرية.  املنافسة  عن  ناتج  العنف 

زمالئه  أمام  باستمرار  معلمه  قبل  من  يعاقب  الذي 

قد  العنف  أن  وثالثها   . بداخله  العنف  تولد  إىل  يؤدى 

املنظمة  داخل  املوجوده  اإلداره  بنوع  مرتبط  يكون 

كبري ىف  املدرسيه عبء  اإلداره  يقع عىل  فقد  التعليميه 

تهيئة الجو املناسب للعمليه التعليمية. ويعترب أن غياب 

بعض الحصص الهامه مثل حصة الرتبية الرياضية وحصة 

الطالب  فيها  يجد  والتى  املنزىل  واالقتصاد  املجاالت 

متنفس له يروح فيها عن نفسه ويخرج ما بداخلة من 

طاقات وشحنا ىف فهذا الحصص مسئوله إىل حد ما عن 

العنف داخل املدرسه.

املعلمني  ومتطلبات  املدرسية،  املناهج  تكدس  ورابعها 

الطالب  قدرات  تفوق  التي  املدرسية  والواجبات 

وإمكانياتهم، وعدم مراعاة الفروق الفردية داخل الصف.

وخامسها: وجود مسافة كبرية بني املعلم والطالب، حيث 

ال يستطيع محاورته أو مناقشته . وعندما ال يوفر املعلم 

عدوانيته  يفريغ  مشاعره  عن  للتعبري  للطالب  الفرصة 

بطرق كثريه .

وسادسها  الجو الرتبوي العنيف يوقع املعلم الضعيف يف 

رشاكه، فاملعلم يلجأ إىل استخدام العنف ألنه يقع تحت 

تأثري ضغط مجموعة املعلمني الذي يشعرونه بأنه شاذ 

وأن العنف هو عادة ومعيار ميثل تلك املدرسة والطالب 

ال ميكن التعامل معهم إال بتلك الصورة وغالباً ما نسمع 

ذلك من معلمني محبطني محاولني بذلك نقل إحباطهم 

إىل باقي املعلمني.

ضد العنف
مركز النيل بنجع حامدي

االنسان  بني  املشرتكة  باألمراض  التوعية  إطار  ىف 
نقاشية  حلقة  بأسوان  النيل  مركز  نظم  واحليوان 
وكلية  الزراعة  ومديرية  البيطرى،  الطب  من  مبشاركة 
الزراعى،  والتعاون  الصحة،  الوقائى، ومديرية  الطب 

وآخرين.
وأوضح سليمان حممد طه مدير عام التعاون الزراعي 
الوصل  حلقة  يعترب  الزراعي  اإلرشاد  بأن  بأسوان 
وذلك  املستهدفني  ومجهور  البحوث  مراكز  بني 
بتوصيل املعلومة البحثية والطريقة العلمية السليمة أو 
البحوث  مراكز  إليها  تتوصل  اليت  الفنية  التوصيات 
الزراعية املختلفة لزيادة إنتاج حمصول معني أو نشر 
من  ساللة  أو  جديد  مستنبط  حمصول  استخدام 
احليوانات أو الطيور بغرض زيادة اإلنتاج وزيادة دخل 

الفرد وحتسني مستوى معيشته.
واشار سليمان أن الدواجن من أهم املسببات الناقلة 
الرتبية  طريق:  عن  وذلك  لالنسان.  منها  لألمراض 
ىف  اخلاطئة  السلوكيات  عن  أما  والعشوائية،  املكثفة 
أوضح  فقد  واحليوانات،  الطيور  أمراض  مع  التعامل 
نبيل شفيق سابا مدير عام الشئون الزراعية بأسوان 
النافقة هو أحد  التخلص العشوائي من املواشي  أن 
طريقة  اتباع  من  البد  لذا  األمراض.  نقل  مسببات 
الدفن للحيوان النافق، حيث خيصص له مكان بعيد 
السيارات  عبور  أماكن  وعن  حظريته،  موقع  عن 
خالل  من  اجلوفية،  املياه  منسوب  وعن  والطرق، 
عمل حفرة بعمق يزيد على مرتين وتفرش هذه احلفرة 
باجلري مث تدفن هذه احليوانات، ويضع عليه اجلري مرة 
مبادة  وتغطيتها كذلك  احليوانات  إحراق  أو  أخرى، 

اجلري والتأكد من دفنها.
الطب  عام  مدير  عثمان  مصطفى  مجال  وعرف   
اإلنسان  بني  املشرتكة  األمراض  بأسوان  البيطري 
واحليوان على أهنا جمموعة من األمراض اليت تصيب 

بطرق  اإلنسان  إىل  منه  تنتقل  أن  وميكن  احليوان 
إنتقال خمتلفة وميكن أيضاً أن تنتقل من اإلنسان إىل 
احليوان. وحيمل احليوان 200 مرض معد. ومن أهم 
هذه  أن  الربوسيال. كما  الساملونيال  األمراض  هذه 
األمراض قد تكون ذات آثار صحية حمدودة ولكنها 
سريعة االنتشار بني األفراد مثل التسممات الغذائية 
األخرى  األمراض  بعض  يف  بينما  املعوية  والنزالت 
قد تكون خطرية جدا وقاتلة إذا مل تعاجل يف الوقت 

املناسب مثل داء الكلب أو السعار.
إىل  املشرتكة  األمراض  انتقال  طرق  أهم  ومن 
مع  املباشرة  غري  أو  املباشرة  املالمسة  اإلنسان: 
احليوانات املريضة أو منتجاهتا أو إفرازاهتا، استنشاق 
األمراض  مبسببات  امللوث  الغبار  أو  امللوث  اهلواء 
احليوانات  برباز  امللوثة  األغذية  ابتالع  املشرتكة، 
أو  املصابة  احليوانات  حلوم  استهالك  أو  املريضة 
والبيض  ومنتجاته  كاحلليب  األخرى  منتجاهتا 
خالل  من  سواء  اجلروح  تلوث  طريق  عن  امللوث، 
خربشة أو عض احليوانات املصابة أو تلوث اجلروح 

بالعوامل املسببة لألمراض املشرتكة .
هبذه  لإلصابة  ُعرضه  أكثر  بشرية  وهناك جمموعات 
واألطفال  احلديثة  املواليد  مثل:  املشرتكة  االمراض 
األغذية،  وصناعة  بالزراعة  العاملون  املسنني، 
يتناولون  الذين  أو  املكبوتة  املناعة  ذوي  األشخاص 

األدوية الكابتة للمناعة، النساء احلوامل.
من  العديد  بعقد  النقاشية:  احللقة  أوصت  وقد 
الندوات واللقاءات للمزاعني وُمرىب املاشية والدواجن 
هبدف تثقيفهم بطرق الوقاية من أمراض احليوانات، 
ختصيص برامج يف فرتات زمنية حمددة بإذاعة وتليفزيون 
جنوب الصعيد ملناقشة كل ما خيص أمراض الطيور 

واحليوانات وطرق الوقاية والعالج.

}الغذاء  املادية  منها:  األزمات  من  ألنواع  الدول  تتعرض 

االنتامء  وضعف  }اليأس  ومعنوية  والعاملة{،  والديون 

وانخفاض الروح املعنوية{

ومن أهم طرق انتقال 

األمراض املشرتكة 

إىل اإلنسان املالمسة 

املبارشة أو غري املبارشة 

مع الحيوانات املريضة 

أو منتجاتها أو إفرازاتها
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نظم مركز النيل لإلعالم بالغردقة حلقة نقاشية حول 
االدارة  بمشاركة  المرجانية  الشعاب  على  الحفاظ 
العامة لمحميات البحر األحمر وغرفة سياحة الغوص 
والمعهد  أبوسالمة  وجمعية  البحرية  واألنشطة 
األنشطة  ممارسي  من  وعدد  البحار  لعلوم  القومي 
البحرية السياحية، هذا وقد خلصت الحلقة إلي عدد 
سياحة  غرفة  قيام  أهمها  من  كان  التوصيات  من 
لدي  البيئي  الوعي  بدعم  البحرية  واألنشطة  الغوص 
تراخيص  ربط  ومحاولة  السياحية  العائمات  قائدي 
بعدد  البحرية  األنشطة  ومرشدي  العائمات  قائدي 

من دورات التوعية البيئية.

الشعاب املرجانية يف حلقة نقاشية بالغردقة 

الدخل  موارد  أهم  تصبح  أن  تكاد  وألهنا 
األمهية  من  فإنه  وكأفراد  ملصر كدولة  األجنىب 
من  املسؤلني  مجيع  جهود  تضافر  أن  مبكان 
أفراد ومجاعات ىف هدف واحد ووحيد ىف هذة 
اجلزئية و هو توعية أفراد الشعب بالسياحة من 
واالجتماع  لالقتصاد  وفائدهتا  أمهيتها  حيث 

والسياسة ملصر دولة وشعباً.
مستوى  على  بالسياحة  التوعية  مسألة  ومتثل 
الختالف  وذلك  قصوى  أمهية  الفرد  املواطن 
املشارب والثقافات بيننا كمصريني وبني الوافد 
الناس حال  األجنىب، وتتنوع ردود فعل مجوع 
اثنتني  من  طريق  بني  الوافد  هذا  مع  تعاملهم 
وافد  هو  ما  بكل  اإلنبهار  هو  األوىل  الطريق 
واالنسحاق احلضارى أمامه والتسليم له دون 
أما  العام  الثقاىف  املستوى  على  وذلك  معركة 
على مستوى التطبيق ىف احلياة اليومية فيتمثل 
هذا ىف سلوك املواطن أمام السائح وقبول كل 
شىء منه دون أى إعرتاض أو حتفظ حىت لو 
لدى  السائدة  القيم  منظومة  مع  هذا  تعارص 

جمتمعنا.
الطريق الثاين هو العكس من األول وهو الرفض 
لكل ما هو وافد وافرتاض سوء النية املسبق فيه 
والكره الصادر عن املواطن جتاة الوافد األجنىب 
إضافة إىل السلوك املتحفز ضد كل شىء واى 
أو  جيدا  ولو كان  حىت  األجنىب  يفعلة  شىء 

ليس ذى شأن خطري.
أو  افراطاً  إما  املسلكني  ىف كال  نرى  وحنن 

تفريطا ىف التعامل مع الوافد األجنىب ونرى إنه 
هنا ينقصنا متاما السلوك الواعى العاقل الواثق 
الذاتية واملعتز بالرتاث والتاريخ  ىف اإلمكانات 
اآلخر  مع  تعال  ودون  بثقة  يتعامل  والذى 
انسحاق  وال  وله  دون  حبب  يتعامل  والذى 
بندية  باختصار  يتعامل  والذى  معه  حضارى 
مع منظومة القيم احلضارية الوافدة دون كراهية 

وكذلك دون استسالم هلا.
ومن هنا كان التعاون الذي نشأ بني مركز النيل 
الفرعية  لإلعالم مع نقابة املرشدين السياحني 
السياحي  اإلنتخايب  واجملمع  األمحر  البحر  ىف 
فنادق  وجمموعة  بلوسكاي  شركات  وجمموعة 
ومبسامهة  والتعليم،  الرتبية  ومديرية  رايز  صن 
من املعهد القومي لعلوم البحار بالبحر األمحر 
وأنطلقت  البيئة  اإلقليمي جلهاز شئون  والفرع 
توعية  لتستهدف  ثقافة  السياحة(  )مبادرة 
من  الغردقة،  مبدينة  املدارس  طلبة  من   500
الطلبة املتفوقني دراسياً واحتاد الطلبة باملدارس 
خالل شهري مارس وإبريل هلذا العام، وسيتم 

تنفيذ 22 رحلة ايل الفنادق املشاركة.
سعادهتم  عن  املبادرة  يف  املشاركون  وأعرب 
منهم  رغبة  جاءت  واليت  املبادرة  هذه  لتنفيذ 
لرفع وعي الطلبة املستهدفني وأنه سيتم تنفيذ 
تنفيذ  اليت سيتم  الفرتة  عدد 18 ندوة خالل 

املبادرة.

املرجانية أوضح طارق  الشعاب  وحول مسات 
الالفقاريات  أستاذ  حممد  أمحد  العزيز  عبد 
املساعد باملعهد القومى لعلوم البحار واملصايد 
رائق  جسم  هلا  معظمها  أن  األمحر  بالبحر 
مثل  اللون  أبيض  وهيكلها  أحياناً  وشفاف 
بألوان كثرية  تتلون  ولكنها  االنسان.  عظام 
الطحالب  على  ذلك  ىف  معتمدة  وجذابة 
ماليني  بضع  أن  حيث  بداخلها  تعيش  اليت 
البوصة  ىف  توجد   Zooxanthellae من 
باأللوان  املراجني  تلون  أصباغ  وتنتج  الواحدة 
اجلميلة ، وتنمو املراجني بصورة أفضل ىف مياه 
درجة حرارهتا بني 21 اىل 29 درجة سليزيوز 
ملعظم املراجني ىف حني أن املراجني الرخوة قد 
السواء  على  واحلارة  الباردة  املناطق  ىف  تنمو 

مبعدالت بطيئة.
الشعاب  هلا  تتعرض  الىت  املشاكل  أهم  ومن 

أوضح عبد العزيز أن هناك ما يسمى بظاهرة 
إبيضاض املراجني وهو فقدها لوهنا الذى تفرزه 
أنواع خمتلفة من الطحالب وتتحول اىل اللون 
االبيض. ويرجع السبب ىف ذلك اىل مؤثرات 
الناجتة  اإلرساب  عمليات  اىل  او  خمتلفة  بيئية 
أو  كيميائية  مواد  والقاء  الردم  أعمال  عن 
زيوت برتولية. وأحياناً ارتفاع درجة حرارة املاء 
أو  البنفسجية  فوق  الشمس  والتعرض ألشعة 

زيادة نسب غطاء الطحالب الكبرية.سامت وأشكال الشعاب املرجانية
الكيميائية  وامللوثات  الصرف  مياه  كذلك 
والنحر  والرتسيب  البحرية  الكائنات  وبقايا 
وبناء  الساحل  طول  على  العمراىن  والتطور 
القرى السياحية والفنادق وبعض أدوات الصيد 
بالسيانيد  الصيد  واستخدام  الصعرية  والشباك 
والديناميت ومجع املراجني واستخدامها كهدايا 
اجلائر  احملاريات  وصيد  للسائحني  وبيعها 
مما  اجلو  ىف  الكربون  اكسيد  ثاىن  نسبة  وزيادة 
اىل  ووصوهلا  املاء  ىف  الزوبان  معدل  من  يزيد 
األمراض  وبعض  املرجاىن  واهليكل  النسيج 
وابيضاض  عليها  املختلفة  الفطريات  ومنو 
الشعاب بفعل ظاهرة االحنباس احلرارى وهروب 
طبقة  وتآكل  املرجانية  الشعاب  من  الطحالب 
التخطيط  عن  الناجتة  البيئية  واألضرار  األوزون 
اىل  تؤدى  واليت  السليم  الشاطئى غري  العمراىن 
عمل  او  املباىن  أثناء  املراجني  من  الكثري  قتل 
تأثري  له   reef الـ   من  جزء  وازالة  السقاالت 
غري مباشر مثل النحر والتعكري وغريها وأعمال 

التفجري وتكوين الجونات صناعية.
لألنشطة  تفصيلى  بيان  طارق  عرض  كما 

املختلفة اليت يظل أثرها لسنوات طويلة وممتدة 
البشرية  األنشطة  رأسها  وعلى  هذا  يومنا  حىت 
املنشآت  وبناء  املختلفة  السياحية  واألنشطة 

أهم املشكالت واملخاطر التي تتعرض لها الشعاب املرجانية

األنشطة البرشية والسياحية تؤثر عيل الرثوة البيئية

السياحية  واملنتجعات  القرى  وإنشاء  املخالفة، 
أو  الردم  عمليات  من  عنها  يتسبب  ملا  وذلك 

عمليات احلفر بطول الساحل.
املد واجلزر  الردم ىف نطاق  تتم عمليات  حيث 
بغرض  السياحية  والفنادق  القرى  بعض  أمام 
هذه  لتوسعة  األرض  من  مساحات  اكتساب 
املشاريع أو إقامة ألسنة ترابية خالل نطاق املد 
الشاطئية  البحرية  التيارات  تقوم  حيث  واجلزر، 
نطاق  إىل  الناعمة  الرملية  الرواسب  بسحب 
امليل املرجاين )النطاق الغىن بالشعاب املرجانية 
مما  األخرى(  األحياء  إىل  باإلضافة  واألمساك 

يؤدى إىل طمر هذه املستعمرات املرجانية.
تأثري  هلا  الىت  العوامل  أحد  اجلائر  الصيد  يعترب 
سلىب على البيئة البحرية وخاصة صيد األمساك 
والىت  املمنوعة  الشباك  أنواع  بعض  باستخدام 
يتم ربطها بالشعاب املرجانية مما يؤدى لتكسري 
الشعاب  توزيع  على  تؤثر  كبرية  مساحات 
املرجانية وحالتها وكذلك صيد بعض أنواع من 
األصداف خاصة الرتايداكنا واجلمال مما يؤدى 
إىل تدمري مساحات كبرية من الشعاب املرجانية 
شحط  أن  عموما. كما  البحرية  البيئة  وتدمري 
املرجانية  التجمعات  املراكب ورمى اهللب على 
الشعاب  من  تدمري مساحات كبرية  إىل  يؤدى 
املرجانبة مما يؤدى إلحنصار الغطاء املرجاىن وقلة 

التنوع البيولوجى له.

مبادرة مركز نيل  الغردقة
التوعية السياحية و
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نجع حمادي على الخريطة السياحية لمصر

قرص الربنس 

يوسف كامل 

بنجع حامدي

إن التنمية السياحية هي مجموعة 

الرتتيبات والسياسات والربامج التي يتم 

تنفيذها يف قطاع السياحة ،  بهدف تحقيق 

الزيادة املستمرة يف املوارد السياحية 

والتي تتمثل أساساً يف زيادة أعداد 

السائحني والليايل السياحية وكذلك اإلنفاق 

السياحي وااليرادات السياحية، وتعد 

التنمية السياحية بذلك وسيلة من وسائل 

التنمية االقتصادية التي يصعب عىل 

الدول جني مثارها عفوياً دون تخطيط 

واع ٍ، ومن أهم املقومات السياحية يف 

مرص سحر مياه البحر األحمر ذو األلوان 

املتعددة وشواطئه الخالبة ويف الشعاب 

املرجانية ذات األلوان البديعة وجموع 

غفرية من األسامك امللونة النادرة، فضالً 

عن أنواع الصخور امللونة النادرة، كذلك 

نبات املانجروف.

وىف إطار الرتويج إلستغالل مناطق تواجد 

نبات املانجروف ووضعها عيل الخريطة 

السياحية بالبحر األحمر عقد مركز النيل 

بالغردقة حلقة نقاشية بالتعاون والتنسيق 

مع اإلداره العامة للمحميات بالبحر 

األحمر.

املاجنروف والتنمية السياحية
 بالبحر األمحر

يرجع تاريخ املساجد 

العمرية ايل الفتح 

اإلسالمي األول وسميت 

بالعمرية نسبة إيل عمرو 

بن العاص

عدد  بها  حامدي  نجع  مدينة 

الفرعونيه  البأس به من األثاث 

والقبطيه واإلسالميه والحديثة

وحول نبات املاجنروف قال الدكتور تامر منري قال إن 
فهي  الكبري،  بتنوعها  تتميز  املاجنروف  أشجار  بيئات 
نظاماً بيئياً غنياً ذا انتاجية عالية من حيث كوهنا ملجأ 
واجلمربي  األمساك  مثل  احلية  الكائنات  من  للعديد 
والقشريات اهلامة اقتصادياً، ومواقع لصغار العديد من 
الكائنات البحرية حيث جتد فيها الغذاء واحلماية، كما 
املاء، ويقوم علي  التلوث من  ازالة  بقدرهتا علي  تتميز 
اىل  التآكل،  عمليات  من  الساحلية  األراضي  محاية 
جانب استغاللة حالياً يف الرعي وكمصدر للوقود ويف 
اقتصادية  فوائد  املاجنروف  ألشجار  أيضاً  الصابغات. 
حيث أنه يقدم أعظم فائدة ملنطقة الساحل من غذاء 
للجمال املنتشرة يف املنطقية نظراً إلرتفاع نسبة الربوتني 
اجلمالية  الفوائد  أما  العالجية،  وقدراته  األوراق  يف 
والرتفيهية له فتكمن يف أن النبات هو الغطاء األخضر 
الوحيد القادر على النمو وبطول كبري وبكثافة وجذور 
حتت املاء خاصة يف شواطئ املناطق اجلافة والقاحلة مما 

يضفي مجااًل علي هذه السواحل.
وينتمي  املنجروف ىف مصر  نباتات  من  نوعان  وهناك 
كل نوع إىل فصيلة نباتية، النوع األول: يسمى الشورى 
أو ابن سينا أو القرم. ويتوزع على ساحل البحر األمحر، 

ابتداء من منطقة نبق ورأس حممد جبنوب سيناء واجلونة 
 1٧ والكيلو  الغردقة  مدينة  مشال  25 كيلو  بعد  على 
جنوب مدينة سفاجا ومحاطة ووادي مجال ومرسي علم 
على  التجمعات  بعض  توجد  وحاليب، كما  وشالتني 
اجلزر مثل جزيرة أبو منقار وسفاجا. أما النوع الثاين فهو 
نبات الريزوفورا املرتبط دائماً باجلنوب حيث تتواجد أول 
ويكثر  مرت مشال شالتني  احلمرية ٤0 كيلو  يف  جتمعاته 
النبات  أن  اال  السودانية.  املصرية  احلدود  على  تواجده 
النبات  تدهور  ايل  أدت  اليت  العوامل  لبعض  يتعرض 
والعوامل  اإلنسان.  الطبيعي وأخري بسبب تدخل  منها 
الطبيعية هي السبب الرئيسي هلذا التدهور، ويأيت نقص 
كميات املطر على رأس هذه العوامل حيث أن الغردقة 
مبا حوهلا من صحاري تصل معدالت املطر إىل2مم يف 
الندرة  وهذه  أخرى،  أوقات  يف  األمطار  وتنعدم  العام، 
هذا  لنمو  الالزم  العذب  املاء  إمداد  نقص  إىل  تؤدي 
وفقد كميات  البحر  ملوحة  زيادة يف  يسبب  مما  النبات 
من  تنجرف  اليت كانت  الغذائية  باملواد  الغنية  الطمي 
النبات،  ينمو هذا  البحر حيث  الشاطئ  الصحارى إىل 
البادرات على اخرتاق  وهذا يؤدي بدوره إىل عدم قدرة 
الرتبة لتثبيت نفسها ومواصلة النمو، كما تساهم ملوحة 

البحر يف تدهور منو البادرات حىت اذا ما نبتت.أيضا
يف  التغري  معدالت  وزيادة  احلرارة  درجات  اخنفاض 
املثايل  النمو  يعوق  الفصول  بني  للماء  احلرارة  درجات 
خطي  بني  احلال  هو  متقزما، كما  فينمو  النبات  هلذ 

عرض 25- 28 مشاال.
كذلك قلة حركة املد واجلذر يف النصف الشمايل للبحر 
األمحر جتعل منو البادرات أمراً صعباً حيث تتنفس البادرات 
بواسطة الثغور املوجودة على األوراق فتأخذ احتياجها من 
األكسجني إثناء عملية اجلذر وعند نقص عملية اجلذر 
يغرق النبات وميوت، أما النبات الكبري فيأخذ احتياجه 

من األكسجني من خالل إرسال جذور هوائية.
اليت سببها تدخل اإلنسان  التهديدات  ويأيت علي رأس 

ساحل  على  السياحية  واملشروعات  التعمري  عمليات 
للساحل  موازي  طريق  رصف  مت  حيث  األمحر  البحر 
الطريق  القاهرة وشالتني وحاليب. وهذا  يربط ما بني 
قد قطع طريق مياه اإلمطار اليت تتساقط على سالسل 
جبال البحر األمحر، وتتجمع لتصل إىل سواحله حيث 
تنمو نبات الشورى، وكذلك املتجمعات العمرانية على 
الطبيعية  املالمح  من  اليت غريت  األمحر  البحر  ساحل 
ساحل  إىل  العذبة  املياه  تصل  ال  وبالتايل  لألودية، 
هناك   أن  الشوري، كما  جمتمعات  تنمو  حيث  البحر 
الطبيعي،  والغاز  البرتول  باستخراج  املرتبطة  النشاطات 
وهذه النشاطات ينتج عنها زيوت وشحوم وأخبرة تلوث 
مياة البحر تؤدي إىل موت البادرات، وأما السميك من 
مينع  النبات كما  جذور  حول  يتصلب  البرتول  زيوت 
تكاثره وتنفسه، كما حدث لنمو املاجنروف عند الكيلو 
1٧ جنوب سفاجا، باإلضافة إيل نشاط الرعي اجلائر 
حيث تأكل اجلمال البادرات الصغرية والبذور ألهنا أقل 

ملوحة وأكثر غذاء وتفضلها اجلمال.
وحول حماوالت احلفاظ على النبات أشار منري إىل عدة 
على  »الشورى«  املاجنروف  غابات  لزراعة  مشروعات 
من  النوع  هذا  حلماية  وذلك  األمحر،  البحر  سواحل 
األشجار، ومن أهم هذه املشروعات هو مشروع إعادة 
تأهيل مناطق املاجنروف يف سفاجا والقصري باالشرتاك 
مع منظمة الفاو حيث يتضمن املشروع استزراع بعض 
املساحات الىت كانت حتتوي علي نباتات املاجنروف يف  
هذه املناطق .هذا باإلضافة اىل مشروع تنمية أشجار 
بالتعاون  محاطة  اجلمال  وادي  منطقة  يف  املاجنروف 
البحر األمحر وخليج عدن  بيئة  مع هيئة احملافظة علي 

بريسجا وكذلك املعونة اليابانية.

صورة لنبات املانجروف الكيلو 17 طريق سفاجا الغردقة

عىل  تقع  التي  الساحرة  املدينة  تلك  حامدي  نجع 

السنني  مر  عىل  سياحياُ  أهملت  والتي  النيل  ضفاف 

معاملها  واكتشاف  سياحياً  اكتشافها  إلعادة  األوان  آن 

السياحية ىف ضوء هذا املوضوع عقد مركز النيل لإلعالم 

السياحية  املعامل  أهم  بعنوان  ندوه  حامدي  بنجع 

إن  األثار  قناوى مفتش  بنجع حامدى، وأوضح عاطف 

السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب 

ميزان  وتحسني  القومي  الدخل  زيادة  يف  مهامً  دوراً 

املدفوعات، ومصدراً للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل 

األيدي العاملة، وهدفاً لتحقيق برامج التنمية.

إجتامعي وحضاري،  منظور     ومن 

ديناميكية  حركة  هي  السياحة  فإن 

ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية 

حضارية  رسالة  أنها  مبعنى  لإلنسان؛ 

الثقافات  بني  للتواصل  وجرس 

واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب، ومحصلة طبيعية 

معيشة  مستوى  وارتفاع  السياحية  املجتمعات  لتطور 

الفرد.

وعىل الصعيد البيئي تعترب السياحة عامالً جاذباً للسياح 

الطبيعية  األماكن  زيارة  حيث  من  رغباتهم  وإشباع 

املختلفة والتعرف عىل تضاريسها وعىل نباتاتها والحياة 

الفطرية ، باإلضافة إىل زيارة املجتمعات املحلية للتعرف 

عىل عاداتها وتقاليدها.

وأضاف عاطف أن مدينة نجع حامدي بها عدد البأس 

الفرعونيه والقبطيه واإلسالميه والحديثة  اآلثار  به من 

حامدى  نجع  وسكان  أهاىل  من  كثري  اليعلمها  والتى 

ومنها : 

املساجــد العـُـمريه والتي تقع بقرية )هو( فوق ربوة 

ثالثون  عىل  يحتوي  بسلم  الية  تصعد  اذ  جدا  عالية 

درجة، كان يتبع كل منها طغيان مياه النيل عليه وذلك 

لقربة من نهر النيل والذي يبعد عنة مبائة مرت وهذا 

املسجد قريب الشبة باملسجد الُعمري ببهجورة الذي 

ُجدد سنة 1133هـ  ويرجع تاريخ هذه املساجد إىل 

العمرية  باملساجد  وسميت  األول  اإلسالمى  الفتح 

نسبة إىل سيدنا »عمرو بن العاص«.

عىل  الدير  يقع  حيث  زليتم  بقرية  بضابا  األنبا  دير 

الطريق الغرىب املؤدى إىل قنا ويبعد حواىل 2كم غرب 

القدمية  الكنيسة  من  الدير  ويتكون   .. حامدى  نجع 

وبعض الحجرات حولها، ومتتاز هذه الكنيسة بوجود 

ويظهر  واحد  صف  ىف  هياكل  تسع 

بوضوح أن الكنيسة القدمية هى الكنيسة 

الوسطى وبها خمسة هياكل عليها أحجبة 

األثريه  األيقونات  من  كثري  به  والدير 

الهامه.

:تقع  حامدى  بنجع  الصياد  بقرص  بالمون  االنبا  دير 

11كم  مسافة  عىل  الصياد  قرية قرص 

من نجع حامدى عىل الطريق الرشقى 

من اسيوط حتى قنا ويقع الدير عىل 

مسافة 1كم من القرص وال يُرى أى أثر 

حيث  بالمون  لألنبا  األثرية  للكنيسة 

أعيد بناؤه بشكل حديث أما الكنيسة 

الدير  من  الباقية  الوحيدة  األثرية 

القديم فهى كنيسة صغرية للست دميانة من هيكل 

مستواها  ويقل  صغري  وصحن  جانبية  وحجرة  واحد 

مرتا ونصف عن سطح األرض املجاورة.

 دير مارمينا العجايبى بهو بنجع حامدى ويقع الدير 

عىل مسافة 2كم من قرية ) هو ( التى تبعد 6كم من 

نجع حامدى ويقع الدير وسط الزراعات والباقى من 

الدير هو الكنيسة التى ترجع اىل القرنني الـ 18و19م 

وبها  هياكل  خمس  بها  الكنيسة   , الحاىل  بطرازها 

مدخل قديم من الجهة البحرية أمامه مغطس مربع 

لالستعامل ىف عيد الغطاس وقد اختفى اآلن طابعها 

األثرى بعد التجديد األخري رغم أن املؤرخ املقريزى قد 

ذكرها ىف القرن 15م. 

األمري  أقام  حامدي  بنجع  كامل  يوسف  األمري  قرص 

لنهر  الغريب  الشاطئ  عىل  القرص  هذا  كامل  يوسف 

النيل وسط حديقة تبلغ مساحتها أربعة أفدنة وشيد 

القرص عىل نظام السالملك الستقبال الضيوف,  وقرص 

لإلقامة ولوالدته مكون من   طابقني يحتوى بداخله 

خشبية  مرشبيات  بها  واستقبال  نوم  حجرات  عىل 

ورشفات من الرخام املفرغ.

عىل  حامدى  نجع  وضع  منو  عىل  العمل  وميكن 

الخريطه السياحية من خالل:

1- تسهيل عبور الزائرين اىل املزارات املوجودة برشق 

وغرب النيل .

للعاملني  األماكن  بهذة  الدائم   التواجد   -2

بادارة السياحة للتواصل مع الزائرين

3- العمل عىل الرتويج لربامج سياحية مبركز 

نجع حامدي 

4- تسويق مركز نجع حامدي ضمن  أجندة 

واألعياد  املواسم  ىف  السياحية  املحافظة 

اللياىل  عدد  زيادة  أجل  من  واملناسبات 

السياحية باملحافظة بهدف الدعايه لألماكن واملزارات 

السياحية مبركز نجع حامدي.
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ومنظمة   IOM الدولية   اهلجرة  منظمة  الندوه  هذه  وقد شارك ىف 
معوقات  مناقشة  هبدف   ) الفاو   ( والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم 
اجملتمع  منظمات  مبشاركة  حلها  وسبل  ناصر  حبرية  حول  التنمية 

املدين باملدينة وبدعم من املنظمات الدولية.
ملدينة  التابعة  القرى  ميدانية إلحدى  بزيارة  الندوه  املشاركون ىف  وقام 
معوقات  على  الطبيعه  على  للتعرف  فيها  القائمة  والزراعات  أبومسبل 
تنمية األراضى الواقعة على جانىب البحريه، إلتقى خالهلا الوفد الزائر 
اجلمعيات  ورؤساء  طبيعية  قيادات  برفقة  املزارعني  من  مبجموعة 
واملؤسسات العاملة يف املدينة والقرى وقد نوه رئيس الوحده احمللية ملدينة 
أبو مسبل عن املستقبل املأمول من مدينة أبو مسبل وخاصة مع تعاظم 
فوائد حتول املدينة ملركز يلتقي فيه احملور اإلقليمي الربي طريق )أسوان – 
أبومسبل( بالطريق الدويل اجلديد الذي سريبط مصر والسودان عرب حمور 
)أبومسبل – وادي حلفا( باإلضافة إىل توافر عنصر النقل اجلوي متمثاًل 
يف مطار أبومسبل، وعنصر النقل النهري ممثال يف حبرية ناصر باملراسي 

املتعددة على شواطئه شرقاً وغرباً ومشااًل وجنوباً.
الطيب دكتور عمرو ناجي مدير مكتب منظمة اهلجرة  املنسق  وأشار 
الدولية IOM  مبحافظة أسوان أن املنظمة تعترب من أشهر منظمات 
اهلجرة من خالل  احلد من  تعمل يف جمال  وأهنا  عاملياً  املدين  اجملتمع 
اخلدمات  أو دعم  توفري  للسكان واملسامهة يف  الطاردة  املناطق  تنمية 
سواء كانت خدمات صحية أو أقتصادية أو تعليمية مبا يتيح لسكان 
هذه املناطق االستقرار والتوطن، وأوضح أن املنظمة تستعني يف ختطيط 
اجملاالت  العامل يف مجيع  مستوي  على  اخلربات  بأعلى  براجمها  وتنفيذ 

اليت تعمل هبا.
الدولية   اهلجرة  منظمة  مكتب  مشروع  مدير  اجلندي  رشا  وأكدت 
الزراعي حول  النشاط  لدعم  املنظمة  استعداد  عن  بالقاهرة   IOM
توطني  فدان هبدف  أمكن حصره يف ٤500  والذي  أبومسبل  مدينة 
تواجه  اليت  املشكالت  حل  يف  مساعدهتا  خالل  من  أسرة   930

املزارعني والعمل علي تطوير وحتديث طرق الزراعه والري يف أبومسبل.

وتطرق حممد مهدي أمحد مدير أحد اجلمعيات إىل دور مجعيات تنمية 
اجملتمع واجلمعيات الزراعية يف تبين مطالب سكان املنطقة ومساعدهتم 
أهم  هي  الري  مياه  نقص  أن  على  تقريباً  أمجعوا  حلها، حيث  على 
املعوقات اليت تواجه املزارعني يف أبومسبل ويرجع السبب يف ذلك إيل 
العائمة ألن هذه احملطة تعمل  السالم  قلة عدد ساعات عمل حمطة 
احملطة  تغيري  املزارعون  واقرتح  التشغيل  تكلفة  إرتفاع  يعين  مما  بالديزل 
لتعمل بالكهرباء بداًل من الديزل لتوافر الكهرباء حالياً باملوقع، خاصة 
وأن كافة حمطات الري التابعة لوزارة املوارد املائية تعمل بالكهرباء، كما 

حدد باقي املشكالت يف النقاط اآلتية :- 
- عدم توافر األمسدة  بأنواعها وإرتفاع أسعار األنواع اجليدة 

- عدم توافر تقاوي معتمدة موثوق فيها من وزارة الزراعة
- عدم وجود دعم مؤسسي )مجعيات زراعية فاعلة أو إرشاد زراعي( 

- ضعف القدرات التسويقية للمزارعني 
- غياب دعم حقيقي لدور املرأة الريفية.

ويف هناية الندوة أكدت كل من لوري كريتس  إستشاري مشروعات 
الثروة السمكية مبنظمة الفاو، والسيدة إيرين  مديرة مشروعات سبل 
بعمق  املشاكل  هذه  بدراسة  حريصتان  أهنما  الفاو   مبنظمة  العيش 
مبساعدة املختصصني يف املنظمه إلختيار أنسب طرق تفعيلها وكيفية 
تقدمي الدعم الفين واملادي املطلوبني وأن املنظمة ستكون على إتصال 

دائم باملؤسسات واملنظمات الستكمال خطوات التنفيذ. رضورة مساعدة الطالب 

عىل التخلص من املشاكل 

النفسية واالجتامعية 

واإلسهام يف تنمية العديد 

من الصفات الشخصية 

والعادات السلوكية الحميدة

معبد األقرص

أوصت الندوة بتدريب الطالب من خالل األنشطة املدرسية عىل ُسبل 

وطرق التعامل مع السائح من خالل القيام بدورات وزيارات ميدانية 

العامة  املعلومات  ىف  مسابقات  إجراء  واألثريه،  السياحيه  للمواقع 

السياحية بني الطالب ورصد جوائز قيمه للفائزين.

مركز النيل باألقرص بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والتنمية السياحية وهيئة اآلثار يناقشون

األنشطة املدرسية ودورها يف تنمية قيم التعامل السليم مع السائح

النشاط املامرس والتى تؤدى اىل  التى تعترب وسيلة لتحقيق العديد من الفوائد حسب نوع  نظرا ألهمية النشاطات املدرسيه 

توجيه ومساعدة الطالب عىل إكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل عىل تنميتها وثقلها ىف تعميق قيم التعامل السليم 

مع السائح من هذا املنطلق نظم مركز النيل لالعالم والتعليم باألقرص بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والتنمية السياحيه 

ووكالء  االجتامعيني  األخصائيني  فيها  شارك  السائح  مع  التعامل  ىف  املدرسيه  األنشطه  دور  ندوة حول  األثار  وهيئة  باملحافظه 

اقتصاد  ودعم  السياحية  الحركة  خدمة  ىف  الطالب  دور  تفعيل  بهدف  السياحة  تنشيط  بهيئة  واالخصائيني  باملدارس  االنشطة 

السياحة من خالل التعامل األمثل مع السائح. وتحدثت األستاذه فاطمة دهب موجه أول الرتبية االجتامعية حول  تنمية وتعزيز 

القيم  تعزيز  املتكاملة مع  الشخصية  وبناء  الرشيفة  واملنافسة  اآلخرين  والتسامح وخدمة  كالتعاون  الهادفة  االجتامعية  القيم 

اإلسالمية وتطبيقها والتحيل بآدابها واملساعدة عىل حسن استخدام أوقات الفراغ مبا يعود عىل املامرسني بالفائدة، والقدرة عىل 

البدين والعقيل من خالل توسيع الخربات يف  النمو  التفريق بني أنواع النشاطات واختيار ما يعزز ويخصب حياتهم و تحقيق 

مجاالت متعددة  وإتاحة الفرص للموهوبني وتشجيعهم عىل التفوق واالبتكار وإشباع حاجات التالميذ النفسية واالجتامعية. 

املشاكل  بعض  التخلص من  الطالب عىل  والفنادق عىل رضورة مساعدة  السياحه  بكلية  املدرس  الدكتور محمد شعيب  وأكد 

من  العديد  تنمية  يف  اإلسهام  وكيفية  واالكتئاب  والخجل  النفسية  والضغوط  واالنطواء  والتوتر  كالقلق  واالجتامعية  النفسية 

واملنافسة  واملثابرة،  والتحدي،  والتعاون،  االنفعايل،  واالتزان  بالنفس،  كالثقة  الحميدة  السلوكية  والعادات  الشخصية  الصفات 

الرشيفة، وتحمل املسئولية، وإنكار الذات و تنمية قدرة الطالب عىل التفاعل مع املجتمع وتحقيق التكيف االجتامعي و تنمية 

سامت القيادة والتبعية لدى الطالب و تهيئة مواقف وإتاحة فرص تربوية للطالب ليتفاعلون فيها ومعها الكتساب خربات مفيدة 

تتالءم مع متطلبات النمو لكل مرحلة عمرية و إتاحة الفرص للقامئني عىل النشاط للتعرف عىل العديد من جوانب شخصيات 

التالميذ وإمكانية استخدام النشاط كوسيلة لتنفيذ املنهج املدريس وكمصدر من مصادر الوسائل التعليمية وتقدير قيمة العمل 

اليدوي واالستمتاع به واحرتام العمل والعاملني من خالل املامرسة الحسية والحركية  و تثبيت املادة العلمية من خالل التطبيقات 

واستخدام الحواس الستيعابها واالرتباط بتاريخ األمة اإلسالمية واالقتداء بسرية السلف الصالح و تعزيز القدرة عىل استيعاب وفهم 

املواد العلمية من خالل التطبيق امليداين. فخالصة القول أنه بتعزيز القيم لدى الطالب ومساعدتة عىل التخلص من مشاكله 

النفسية من خالل مامرستة لألنشطه املدرسيه ينشأ طالباً محباً للمجتمع قادراً عىل العطاء. ومن أهم وأبرز املجاالت التى تحتاج 

إىل ثقافة وقيم معينه يرتيب عليها الطالب من خالل مامرسة لألنشطة مجال السياحة وسبل وطرق التعامل األمثل.

وقد أوصت الندوه: تدريب الطالب من خالل األنشطة املدرسية عىل سبل وطرق التعامل مع السائح من خالل القيام بدورات 

وزيارات ميدانيه للموقع السياحىه واألثريه، اجراء مسابقات ىف املعلومات العامه السياحية بني الطالب ورصد جائزه قيمه للفائز.

في إطار مشاركة مركزالنيل بأبوسمبل في التوعية بأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في خطط 
التنمية، قام المركز بالتنسيق مع رؤساء الجمعيات األهلية بمدينة أبوسمبل وبمشاركة الوحدة المحلية 

لمدينة أبوسمل بعقد ندوة بعنوان منظمات المجتمع المدني شركاء التنمية حول بحيرة ناصر

منظمات المجتمع المدني والتنمية
 حول بحيرة ناصر

أهم املعوقات اليت 
تواجه املزارعني يف 
أبومسبل قلة عدد 

ساعات عمل حمطة 
السالم العائمة
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العدد التاسع والعرشون
العدد التاسع والعرشون

املشاركة  عن  يناير   25 ماقبل  فرتة  ىف  الشباب  عزوف 

الساحة  يف  دورها  وتراجع  األحزاب  بسبب  السياسية 

السياسية.

تعترب حمافظة سوهاج من احملافظات السياحية. حيث 
أهنا تزخر بالعديد من اآلثار ذات العصور املختلفه 

منها الفرعونية واإلسالمية، وىف إطار تفعيل دور 
منظمات اجملتمع املدىن يف جمال السياحة عقد مركز 

النيل بسوهاج ندوه بعنوان تفعيل دور مجعية أصدقاء 
السياحة بسوهاج مبشاركة هيئة تنشيط السياحة، 

الوحدة احمللية، والصحافة املدرسية. وأوضح الدكتور 
حممد على جنيب رئيس مجعية أصدقاء السائح 

بسوهاج أمهية تفعيل دور منظمات اجملتمع املدىن ىف 
جمال السياحة ويف جمال التوعية. وتعترب مجعية أصدقاء 
السائح من أهم هذه املنظمات اليت تسعي ايل توسيع 

دائرة عضويتها من املهتمني بالنهوض بالسياحة.
ومجعية أصدقاء السائح تكون منوطة بإستقبال 

السائح وتقدمي كل معونه له أثناء زيارته للمحافظة 
وذالك بالتنسيق والتعاون مع اجلهات املعنيه من أول 

حلظه تلمس قدم السائح أرض الوطن حىت مغادرته 
مروراً بتسهيل اإلعاشه بالفنادق وتسهيل وسائل 

اإلنتقال داخل احملافظه وتقدمي التسهيالت البنكيه 
واألمنية واملعيشه له باإلضافه إىل تسهيل اجراءات 

أوراق السفر والطريان.
ولكى تقوم مجعية أصدقاء السائح بدورها البد أن 
يكون أفرادها مؤهلني للقيام بالدور املنوط هبم. فال 
بد أن خيضع عضو اجلمعية لدورات تدريبية مكثفه 

على كيفية إستقبال االسائح والتعامل معه بكل لطف 
وإحرتام، أيضا البد أن يكون العضو ملماً بصوره 

جيده مبعلومات كافيه عن احملافظه ىف كل اجملاالت مبا 
الخيل باألمن القومى. عالوه على إتقان العضو لغة 

أجنبيه واحده على األقل بصوره جيدة.
وأكد الدكتور حممد على جنيب رئيس مجعية أصدقاء 

السائح أن حمافظة سوهاج من احملافظات الواعدة 
ىف جمال السياحة خاصة أهنا متتلك البنيه التحتيه 

والكوادر البشريه األثرية والسياحية املعامل. 
وقد أوصت الندوه بضروره تفعيل األمر اإلدارى 

اخلاص بعدم الدفن ىف جبانة أمخيم وبدأ التنقيب 
عن بدء اآلثار فيها وإجياد بديل جديد هلذه اجلبانة، 
ووضع حمافظة سوهاج علي خريطة مصر السياحية.

حمصلة  هي  جمتمع  أي  يف  السياسية  املشاركة  تعترب 
االقتصادية  اإلجتماعية  العوامل  من  جلملة  هنائية 
من  ويتضح  واألخالقية؛  والسياسية  والثقافية  واملعرفية 
خالهلا النظام السياسي ومساته ىف داخل هذا اجملتمع، 
ىف ضوء هذا املوضوع عقد مركز النيل لإلعالم بنجع 

محادى ندوة موسعة بعنوان أمهية املشاركة السياسية.

بكلية  القانون  أستاذ  عبدالقادر  عثمان  أ.د  وأشار 
الدولة بأن  احلقوق جامعة أسيوط واملستشار مبجلس 
علم السياسة: هو تدبري األمور واألشياء الوطنية وكل ما 
خيص الدولة والدستور والنظام السياسي والسيادة، وأن 
عزوف الشباب ىف فرتة ماقبل 25 يناير عن املشاركة 
الساحة  دورها يف  وتراجع  األحزاب  بسبب  السياسية 
السياسية يف اجملتمع بفعل سيطرة احلزب الواحد على 

احلياه السياسية ىف صنع واختاذ القرار.

السياسية  املشاركة  بني  الباحثني  من  العديد  ويربط 
للشباب وبني التطور الدميقراطي وتعمق حس املواطنة، 
على أساس أن الفرتة املاضية خلفت انعكاسات سلبية 
على حجم املشاركة السياسية للشباب بسبب تغييب 
الشباب عن الساحة السياسية والذى أرجعه الدكتور 
أمحد خريى أستاذ اإلعالم جامعة جنوب الوادى إىل 
وظلوا  احلريه  للشباب  تعط  تارخيية، حيث مل  أسباب 
مهمشني ومل تعط هلم فرصة حقيقية للتعبري عن ذواهتم 
وأفكارهم، وهو ما أدى بالشباب إىل العزله عن احلياة 
السياسية. لذا وتعترب ااملشاركة السياسية هي من أهم 
أسس التنمية والدميقراطية  ،الىت هى أعلى مراتب احلرية 

واحلرية أغلى ما ميلكه اإلنسان.

جمعية أصدقاء السائح 

بسوهاج تتبني توسيع 

عضوية املهتمني 

بالنهوض بالسياحة 

ووضع سوهاج عيل 

خريطة مرص السياحية

املشاركة السياسية 

للشباب يف نجع حامي

يف محافظة األقرص يفتتح دورة تدريبية حول 

تدريب املرأة عىل واملشاركة السياسية

افتتح الدكتور عزت سعد محافظ األقرص الفعاليات األوىل للدورة التدريبية التي نظمها 

املجلس القومي للمرأة بحضور مجموعة من املهتمني بقضايا املرأة.

 نظم اجمللس القومى للمرأه فرع األقصر الدورة التدريبية 
السياسية«  واملشاركة  »املرأة  حول  للسيدات    1٧ رقم 
وممثلو  املدين  اجملتمع  سيدات  من   35 حنو  فيها  شارك 
النيل  ومركز  املختلفة  والتيارات  السياسية  األحزاب 

باألقصر

للمرأة  السياسية  املشاركة   الدورة معوقات  تناولت  كما 
ومشاكل  اإلتصال  ومهارات  مشاركتها  تفعيل  وسبل 

الرائدات الريفيات يف توعية املرأة الريفية. 
 

وقد أكد احملافظ على األمهية القصوى ملثل هذه الدورات 

تنظيم  وضرورة 
يف   – منها  املزيد 
كافة قرى ومراكز 
يكفل  مبا  احملافظة 
إشراك  من  املزيد 
العملية  يف  املرأة 
وتعزيز  االنتخابية 
السياسي  دورها 

واالقتصادي واالجتماعي ىف بناء اجملتمع يف هذه املرحلة 
اهلامة من حياه مصر.

إدارة الحمالت اإلنتخابية 
بمركز النيل بالغردقة

أطلق مركز النيل بالغردقة برنامجه التدريبي الجديد 

تحت عنوان »كيفية إدارة الحمله اإلنتخابية«، والذي 

يهدف اىل تدريب السيدات الالىت يرغنب يف ترشيح 

أنفسهن لخوض االنتخابات الربملانية واملحلية سواء 

عىل قوائم األحزاب أو كمستقالت عىل مهارات إدارة 

الحملة اإلنتخابية، وذلك بهدف مساعدة الراغبات يف خوض االنتخابات عىل 

تقديم أنفسهن بشكل جيد و الوصول بسهولة إىل جميع أبناء الدائرة املرشحات 

عليها وتعريفهم بربنامجهن االنتخايب، واملشاريع التى يسعني اىل تحقيقها من 

خالل عضويتهن بالربملان، وقد تناول الربنامج عدداً من املوضوعات منها كيفية 

إدارة حملة انتخابية وتشكيل فريق الحملة واإلطار القانوىن للحملة االنتخابية، 

وكيفية توفري امليزانية الالزمة للحملة، وإستخدام وسائل االتصال والدعاية.

هذا وقد قامت األستاذة هدى خليل عضو مجلس شعب سابق برشح تجربتها 

الربملانية السابقة والصعوبات التى واجهتها للمشاركة ىف الحياة الربملاين.

اإلقتصاد  بكلية  األستاذ  السيد  الدكتور كرمي  وقد عرف 
والعلوم السياسية أن احلملة االنتخابية هي األنشطة اليت 
يقوم هبا املرشح هبدف إقناع الناخبني باختياره وللدعاية 
لربناجمه اإلنتخايب وتتشكل ضوابط احلمالت االنتخابية 
وحيدد الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا لالنتخابات 
ضوابط وقواعد الدعاية االنتخابية، وأن قرار املشاركة يف 
لالنتخابات،  الرتشح  خطوات  أويل  هي  االنتخابات 
وكلما مت اختاذ هذا القرار يف وقت مبكر كلما كان ذلك 
أفضل، ألن اجلزء األكرب من األنشطة اليت تنتهي خبوض 
محلة انتخابية ناجحة تبدأ قبل فرتة طويلة من االنتخابات 

نفسها، حىت أن بعض املرشحني 
مل  وإن  االنتخابية،  محلته  يبدأ 
قبل  االسم،  هذا  عليها  يطلق 
الفعلي  املوعد  من  سنوات  عدة 

لالنتخابات.
من  اهلدف  حتديد  أن  بني  كما 
يتعلق  آخر  بقرار  يرتبط  املشاركة 
ميكن  الذي  األقصى  باحلد 
يف  باملشاركة  حتقيقه  استهداف 
الفوز مبقعد يف  االنتخابات وهو 

الذي  الشعب، وعادة ما يكون هذا هو اهلدف  جملس 
أنه ميكن املشاركة يف  املرشحني، غري  إليه أغلب  يسعى 
االنتخابات لتحقيق أهداف أخرى، منها الرتويج ألفكار 
يف  السياسي  واالهتمام  الوعي  مستوى  رفع  أو  احلزب 
ميكن  فإنه  بالطبع  املرشح،  لشخص  الرتويج  أو  الدائرة 
العمل من أجل حتقيق أكثر من هدف من هذه األهداف 
هذه  وضوح  أوال،  املهم،  من  ولكن  نفسه،  الوقت  يف 

األهداف وتكوين إمجاع حوهلا بني فريق العمل الرئيسي 
حتديد  وثانياً،  االنتخابية،  احلملة  إدارة  يتوىل  الذي 
ترتيب حمدد  بدقة، فكل  األهداف  األولويات بني هذه 
احلملة  إدارة  يف  خمتلفة  طريقة  عليه  يرتتب  لألولويات 

االنتخابية.
وأضاف كرمي أنه ويف كثري من األحيان ال يكون لعملية 
يبادرون  الطاحمون  فاملرشحون  وجود،  املرشح  إختيار 
أن   قبل  حىت  والتصرف كمرشحني،  أنفسهم،  بطرح 
حىت  املعىن،  هبذا  قراراً  له  ينتمون  الذي  احلزب  يتخذ 
أهنم يستمرون يف تنفيذ قرارهم هذا حىت لو اختذ احلزب 
باستبعادهم  قراراً  له  ينتمون  الذين 
من ترشيحهم على قوائمه، وهو ما 
يفسر كثرة عدد املرشحني يف جملس 
الذين  النشطاء  بني  من  الشعب 

متتنع أحزاهبم عن ترشيحهم.
قبل،  من  إليه  اإلشارة  وكما جرت 
وضع  الصعب  من  يكون  قد  فإنه 
يف  املناسب  للمرشح  عامة  معايري 
االنتخابات الربملانية. ومع هذا فإنه 
االسرتشادية  املعايري  اقرتاح  ميكن 

التالية ألخذها بعني االعتبار عند اختيار املرشح :
برملاين سابق: فالعضو السابق يف الربملان يكون لديه من 
اخلربات والصالت ما يؤهله للسعي إلعادة انتخابه، غري 
أنه يف بعض األحيان يكون أداء املرشح أثناء الفرتة اليت 
متتع فيها بثقة الناخبني غري مشجع على إعادة انتخابه، 
جديد،  مبرشح  التقدم  احلزب  مصلحة  من  فيكون 
ظل  يف  قرار كهذا  اختاذ  السهل  من  ليس  وإن كان 

ميل أعضاء جملس الشعب املنتخبني للسعي إلعادة 
انتخاهبم لفرتة جديدة.

يف  بنفوذ  يتمتع  املرشح  : كلما كان  طبيعية  قيادة 
يف  فرصه  زادت  كلما  فيها  يرتشح  اليت  الدائرة 
الفوز. ويتم بناء نفوذ املرشحني احملتملني عرب مدى 
يف  نفوذه  برتسيخ  املرشح  خالله  يقوم  طويل،  زمين 
تفيد  حملية  أنشطة  يف  مشاركته  خالل  من  الدائرة 
اخلدمية،  األنشطة  خالل  من  خاصة  دائرته،  أبناء 
اإلداري  اجلهاز  لدى  والتوسط  الفقراء  رعاية  مثل 
الدائرة،  ألبناء  ومكاسب  منافع  على  للحصول 

واملشاركة النشطة باجلمعيات األهلية.
شخصية سياسية حملية: أي أن يكون املرشح سبق له 
الفوز، أو على األقل الرتشح، يف انتخابات حملية من 
متارس  نقابية  هيئة  أو  احمللية،  اإلدارة  مثل  ما،  نوع 
عملها يف نطاق الدائرة، أو من خالل نشاط حزيب 
الشخصية  تكون  مرات كثرية  ويف  الدائرة.  يف  بارز 
السياسية احمللية من بني القيادات الطبيعية للمجتمع 

احمللي، األمر الذي يزيد فرصها يف النجاح.
شخصية سياسية قومية: من بني املسئولني احلكوميني 
والشخصيات  القومي،  املستوى  على  احلزبيني  أو 
اإلعالم،  أجهزة  يف  قوي  حبضور  تتمتع  اليت  العامة 
األمر الذي يتيح هلا شعبية تنتج عن سهولة التعرف 
قاعدة  له  يكن  مل  وإن  حىت  والصورة،  االسم  على 

تأييد حملية مباشرة.
مرشح  على  جيب  أنه  احملاضر  أوضح  النهاية  ويف 
وحتركات  بأفكار  معرفة  على  يكون  أن  احلزب 
املرشحني االخرين حىت يقوم بالرد عليها ومواجهتها 
خالل احلملة االنتخابية وعلى املرشح أن يدير هذا 
رد  موقف  ىف  اليبدو  حبيث  وحنكة  بكفاءة  األمر 
الفعل األخرين إذ أن علية أن يطرح نفسه وبرنامج 
املواطنني  مشاكل  حل  على  األقدر  بإعتباره  حزبه 
على  يرد  وأن  الشعب  بتمثيلهم ىف جملس  واألجدر 
تتطلبة  الذى  بالشكل  املنافسني  ومواقف  آراء 
على  دوما  حيافظ  ومبا  االنتخابية  احلملة  ضرورات 

مصداقيته وثقة الناخبني فيه.
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