
توقيع بروتوكول 

التعاون امل�شرتك 

بني الهيئة العامة 

لتنمية الرثوة 

ال�شمكية وجهاز 

اخلدمة الوطنية 

بالقوات امل�شلحة 

فى جميع املجاالت 

التى تخدم تنمية 

الرثوة ال�شمكية 

فى م�شر 

الدكتور/  األس���ت���اذ  ال��س��ي��د  إط����ار ح���رص  ف��ى 
م��ح��م��د ف��ت��ح��ى ع��ث��م��ان رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
نحو  السمكية  ال��ث��روة  لتنمية  العامة  الهيئة 
وتعميق  مصر  فى  السمكية  بالثروة  النهوض 
ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ج��م��ي��ع أج���ه���زة الدولة  ف���رص 
املثمر  ال��ت��ع��اون  ب��رت��وك��ول  توقيع  مت  املختلفة 
السمكية  ال��ث��روة  لتنمية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ب��ن 
وجهاز اخلدمة الوطنية للقوات املسلحة والذى 
ميثله السيد اللواء / نبيل عامر، حيث حضر 
توقيع البروتوكول السادة وكالء الوزارة بالهيئة، 
مطالب  تدبير  إل��ى  يهدف  ال��ب��روت��وك��ول  وه��ذا 
واحتياجات الهيئة من خامات وأجهزة ومعدات 
وم��س��ت��ل��زم��ات وق��ط��ع غ��ي��ار وص��ي��ان��ة وتطوير، 
والدراسات  واملنشآت  األساسية  البنية  وتأهيل 
الفنية وخالفه طبقًا للمتطلبات ووفقًا ألحكام 
املادة )38( من القانون رقم 89/98 بشأن تنظيم 

من   )134( املادة  وكذلك  واملزايدات،  املناقصات 
الالئحة التنفيذية للقانون.

نبيل عامر على ضرورة  اللواء/  أكد  وفى ذلك 
الهيئة  مع  بالتعاون  اجلهود  وتضافر  توحيد 
شىء  أى  قبل  ال��دول��ة  مصلحة  حتقيق  بهدف 
ومساندة الهيئة فى العمل على حتقيق تنمية 
)توفير  امل��ج��االت  جميع  ف��ى  السمكية  ال��ث��روة 
امل��ع��دات - امل��ش��روع��ات اجل��دي��دة -.....إل������خ(، 
السمكية  الثروة  تنمية  بشئون  يتعلق  ما  وكل 
بالهيئة. وأن هذا البروتوكول لم يحدد مجاالت 
مع  للتعاون  األمر مفتوحًا  ترك  بينما  بعينها 

الهيئة، فى شتى املجاالت.
كما أكد السيد األستاذ الدكتور/ محمد فتحى 
التعاون يحقق جزءًا كبيرًا من  عثمان أن هذا 
النجاح للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 
وال����ذى ت��ع��د ه��ى امل��س��ئ��ول��ة ع��ن أه���م الثروات 

املتجددة الواعدة فى مصر، وأن هذا البروتوكول 
يعد إضافة مهمة للهيئة التى ميكن من خاللها 
إجناز كافة األعمال التى ال ميكن أن جتد أيدى 
أمينة إلجنازها أكثر من القوات املسلحة وهذا 
أو  الصناعية  األع��م��ال  على  فقط  اليقتصر 
منها  مهمة  أخ��رى  يتعدى مجاالت  بل  الفنية 
)األعمال اإلنشائية والهندسية وتطوير املعدات 
منوذج  إلع��داد  السمكية...إلخ(  امل��زارع  وانشاء 

ناجح يحتذى به أمام اجلميع .
لتنمية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  أن  س��ي��ادت��ه  أك��د  ك��م��ا 
األفكار  من  مجموعة  لديها  السمكية  الثروة 
التى من املمكن أن تنقل مصر نقلة حضارية 
كبيرة فى مجاالت الثروة السمكية كدولة لها 
األوسط  وال��ش��رق  العربية  املنطقة  ف��ى  ثقل 

والعالم .
إعداد/ اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد

أ.د/ محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة والسيد الدكتور 
مهندس/ ناصر عارف الشعراوى رئيس اإلدارة املركزية للتنمية 

واملشروعات والسيد اللواء/ نبيل عامر

أ.د/ محمد فتحى عثمان  والسيد اللواء/ نبيل عامر
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توقيع بروتوكول التعــــاون 

امل�شــرتك بني الهيئة العامة 

ال�شمكية  ــرثوة  ال لتنمية 

وجهــــــاز اخلدمة الوطنية 

بالقــوات امل�شلحــــة 

وزير الزراعة ال�شودانى

الرثوة  قالع  الإحدى  زيارة  فى 

ال�شمكية احلكومية فى م�شر

4 مليارات جنيه 
بحرية  لتطهري 

الربل�س

دكتور / روبرتو اوجينى

املن�صق ال�صرتاتيجى للم�صروع الإيطاىل الآن فى م�صر

لتنفيذ بروتوكول التعاون العلمى 

ال�شمكى  لــال�ــشــتــزراع  املــ�ــشــرتك 

البحرى فى ال�شواحل امل�شرية

ا�شاأل وابحث عن االإجابة فى بريد االأ�شماك



ن�صرة ربع �صنوية ت�صدر عن

الهيئة العامة لتنمية

الـثـروة ال�صمكية

رئي�س جمل�س الإدارة

اأ. د/ حممد فتحى عثمان

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة لتنمية

الـثـروة ال�صمكية

الإ�شراف العام

د. م/ نا�صر عارف ال�صعراوى

رئي�س الإدارة املركزية 

للتنمية وامل�شروعات

رئي�س التحرير

م. وفاء ريا�س جورجى

مدير عام التطوير والإر�شاد

م. خالد حممد العجرودى
مدير عام العالقات

اأ�صرة التحرير

م. لبنى حممد نعيم
م. نبيــــلة مهنــــــا

م. حممد حممود اأبو اخلري
م. هالة ال�صقارى

اأ. ولء حممد عبداحلي
حما�شبة/ منى حممد د�صوقى

م/ ال�صيماء حممد مربوك
م�شئولتني عن موقع الإدارة العامة للتطوير والإر�شاد

حما�شبة/ اأمانى اإ�صماعيل

امل�شئولة عن موقع الهيئة على الإنرتنت

عنوان املرا�صالت

4 �س الطريان مدينة ن�صر القاهرة
تليفون: 22620118 )202+(
فاك�س: 22620117 )202+(

بريد اإلكرتونى
gafrd_eg@hotmail.com

موقع الهيئة على الإنرتنت

www.gafrd.org

الطباعة والتجهيزات الفنية
مبطابع ال�صرطة

ت: 25903030 - 25903535

الإخـــــراج

م�صطــفى عبـــده

منوذج من اال�شتزراع املكثف فى مزرعة املنزلة



ال���زراع���ة  وزارة  ف���ى  ال���دول���ة مم��ث��ل��ة  ت��ق��وم 
العامة  »ال���ه���ي���ئ���ة  األراض��������ي  واس���ت���ص���اح 
على  ب��ال��ع��م��ل  ال��س��م��ك��ي��ة«  ال���ث���روة  لتنمية 
زي��ادة اإلن��ت��اج السمكى واالرت��ق��اء بنصيب 
الفرد من األسماك إال أنها تواجه العديد 
لتحقيق  جهودها  تعوق  التي  املعوقات  من 

هدفها وأهم هذه املعوقات :
أواًل : معوقات فنية :

احلديثة  الفنية  ال��ط��رق  ت��واف��ر  بعدم  تتعلق 
ال��ت��ى ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا ف��ى أس��ال��ي��ب االس���ت���زراع 
ابتعاث  إلى  جاهدة  الهيئة  سعت  لذا  السمكى؛ 
املجال،  ه��ذا  فى  املتقدمة  البلدان  إل��ى  أبنائها 
فى  املتبعة  الفنية  الطرق  أح��دث  على  للوقوف 
ومن  جهة  من  هذا  السمكى  االستزراع  أساليب 
العلمي  التعاون  بروتوكوالت  توقيع  أخرى  جهة 
املشترك مع الدول املتقدمة فى هذا املجال وها 
هو اآلن يتم تنفيذ بروتوكول التعاون العلمي مع 
السمكى  االستزراع  لتنمية  اإليطالية  احلكومة 
يشمل  حيث  امل��ص��ري��ة؛  ال��س��واح��ل  ف��ى  البحري 
ومركز  بحري  مفرخ  إن��ش��اء  على  التعاون  ه��ذا 
بحيرة  ف��ى  ب��ح��ري��ة  سمكية  وأق���ف���اص  ت��دري��ب 
البردويل وأيضًا مع تايالند )تايكا( بشأن تنمية 
التنسيق  وج��اٍر  األحمر  البحر  جنوب  املصايد 
على قدم وساق مع دول اجلوار والدول الشقيقة 
الهيئة  أنشأت  كما  الشأن،  ه��ذا  فى  والصديقة 
منارة  لتكون  نظامية  منوذجية  إرشادية  م��زارع 
وتقنيات  أحدث طرق  على  للتعرف  لالسترشاد 

فن وصناعة االستزراع السمكى .
ثانيًا : معوقات اقتصادية:

تتعلق هذه املعوقات بالدعم املادى الذى البد 
من توافره حلل مشكلة تلوث املياه بأنواعه سواء 
وقلة  لعدم  وذل��ك  أو صحى،  زراع��ى  أو  صناعى 
توافر وحدات معاجلة لهذا التلوث نظرًا الرتفاع 
الضرر  توضيح  شديد  بإيجاز  وميكن  تكلفتها، 

الناجت عن التلوث ودور الهيئة فى معاجلته:
1-  الصرف الصحي: هو أخطر أنواع التلوث ملا 
يحتوى على مواد عضوية بنسبة عالية تكون 
والبكتيريا  الفيروسات  لنمو  مناسب  وسط 
األسماك  صالحية  على  يؤثر  مما  املرضية 
ل��الس��ت��ه��الك اآلدم�����ى، ك��م��ا أن حت��ل��ل امل���واد 
فى  ال��ذائ��ب  األكسجن  يستهلك  العضوية 
املياه والذي يرفع تركيز األمونيا السامة مما 

يؤدى إلى موت األسماك .
البيئة  وزارة  م��ع  بالتنسيق  الهيئة  قامت  وق��د 
املعاجلة  محطات  إلن��ش��اء  املعنية  واحمل��اف��ظ��ات 
أجل  من  والكيماوية  وامليكانيكية  البيولوجية 
زيادة الصالحية الصحية ملياه املسطحات املائية 

للبحيرات الداخلية.
عن  الناجت  التلوث  وهو   : الصناعي  2-  الصرف 

مخلفات املصانع، وأكثر األماكن تعرضًا لهذا 
العظيم؛  النيل  نهر  ه��و  ال��ت��ل��وث  م��ن  ال��ن��وع 
مصانع  م��ن  ب���دءًا  املصانع  فيه  تصب  حيث 
كيما بأسوان حتى احلديد والصلب بحلوان 
ومصنع  ب��دم��ي��اط،  للسماد  طلخا  ومصنع 
املبيدات بكفر الزيات على فرع النيل برشيد، 
وأيضًا  ال��ك��ه��رب��اء،  محطات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
التي تصب فى بحيرة مريوط؛  إلى املصانع 
بها إلعادة  املياه  بتجديد  الهيئة  تقوم  حيث 

الصالحية لها.
3-  ال��ص��رف ال���زراع���ي: ي��ن��درج حت��ت ه��ذا النوع 
إلى  ت��ؤدى  التي  السامة  ال��زراع��ي��ة  امل��ب��ي��دات 
موت األسماك مسببه أمراض الكبد والفشل 
وزارة  مع  التنسيق  وجاٍر  للمستهلك  الكلوي 
لالستزراع  ال��ن��ي��ل  م��ي��اه  الس��ت��خ��دام  ال����ري 

السمكى بداًل من مياه الصرف.
األهالى  تعديات  بسبب  ويحدث  4-  التجفيف: 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ي��رات؛ ح��ي��ث ي����ؤدى إل���ى حتول 
املسطح املائى إلى أرض يابسة الستخدامها 
العديد  فى  ذلك  وغير  البناء  أو  الزراعة  فى 
 - إدك��و   - البرلس   - )املنزلة  البحيرات  م��ن 
بروتوكول  توقيع  مت  ل��ذا  إل���خ(؛   ... م��ري��وط 
القومية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ع���اون 
لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
اجلغرافية وعمل وثيقة علمية وقانونية لكل 
فى  الصادرة  والقوانن  للوائح  طبقًا  بحيرة 

هذا الشأن .
بالسم��وم  )ال��ص��ي��������������������د  ال���زري���ع���ة:  5-  ص��ي��د 
والديناميت - الصيد اجلائر( تؤدى جميعها 
ال��ب��ي��ئ��ي وظهور  ب���ال���ت���وازن  اإلخ������الل  إل����ى 

املخزون  وانخفاض  األسماك  املفترسات من 
السمكى وبالتالي ضعف اإلنتاج وشحه .

وقد قامت الهيئة بنشر الوعي االرش��ادى بعمل 
ندوات إرشادية بهذه املواقع مع الرقابة الشديدة 
واحلزم فى تطبيق قوانن الصيد بالتنسيق مع 

إدارة شرطة املسطحات فى هذه املواقع.
ثالثًا : املعوقات املؤسسية :

كانت  س��واء  القطاعات  بن  التنسيق  انعدام 
اإلنتاج  إن  حيث  ش��رك��ات؛  أو  هيئات  أو  وزارات 

القومي مسئولية مشتركة لكل اجلهات .
جميع  مع  التنسيق  على  الهيئة  حرصت  لذا 
العالقة  ذات  واحمل��اف��ظ��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات 
جميع  ترضى  التي  املثلي  احللول  إلى  للوصول 
األطراف مبا ال تؤثر على صحة املواطن واإلنتاج 

القومي.
رابعًا : معوقات قانونية : 

وتتمثل فى عدة محاور منها: 
 • األراضى	 على  السمكية  امل���زارع  إنشاء  قصر 

البور غير الصاحلة للزراعة. 
 • حظر استخدام املياه العذبة فى تغذية املزارع	
حيث  املياه؛  هذه  من  باحتياجاتها  السمكية 
مياه  ب��اس��ت��خ��دام  إال  يسمح  ال  ال��ق��ان��ون  إن 
الصرف الزراعى التى حتمل الكثير والعديد 
واألسمدة  املبيدات  من  العالية  التركيزة  من 
الزراعية وامللوثات املختلفة، وهذا مخالفًا ملا 
حيث  العالم؛  دول  جميع  فى  به  معمول  هو 
إن األسماك تستخدم املياه وال تستهلكه وال 

تلوثه.
 • ت���ن���ازع اخ��ت��ص��اص��ات احمل��ل��ي��ات واألج���ه���زة	
الدولة  أراض�����ى  ت��ب��ع��ي��ة  ش���أن  ف���ى  احمل��ل��ي��ة 
إعاقة  عليه  ي��ت��رت��ب  مم��ا  ال��ع��ام��ة  للملكية 
استغاللهم  وإمكانية  املستثمرين  استمرار 

. السمكية  للمزارع 
 • وجت���اه م��ا ت��ق��دم... ف��إن��ن��ي ب��أم��ان��ة شديدة	
أط��م��ئ��ن امل���واط���ن���ن م���ن أن ه��ن��اك رج����ااًل 
يؤمنون  امل���ج���االت  ج��م��ي��ع  ف���ى  ت��ن��ف��ي��ذي��ن 
التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  ب��ض��رورة 
بأن  علمًا  أول��وي��ات��ه��م  مقدمة  ف��ى  وجعلها 
هذا الدور ال ميكن أن يتحقق إال من خالل 
اجلهات  ج��م��ي��ع  ب���ن  ال��ت��ع��اون  ج��س��ور  م���د 
والبحثية  العلمية  واألج��ه��زة  )اجل��ام��ع��ات 

والتنفيذية(. الشعبية  واألجهزة 
 • احلرص	 من  الكرمي  املواطن  على  يخفى  وال 
الشديد من كافة قطاعات الدولة على صحة 
املواطن فى الدرجة األولى والنهوض بقطاع 
بأن  إميانًا  مستوياته  ألعلى  السمكية  الثروة 
األسماك هي أهم املصادر للبروتن احليواني 
عالية القيمة الغذائية بالنسبة جلميع فئات 

الشعب وأن الثروة السمكية ثروة متجددة.

االفتتاحية

اأ. د/ حممد فتحى عثمان رئي�س الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية

املعوقات التى تواجه اأمناط اال�شتزراع ال�شمكى 

واالأحياء املائية فى م�شر ودور الهيئة فى التغلب عليها 



هيا بنا ننطلق نحو ال�شدارة يا �شباب الهيئة
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

»وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون و�صرتدون اإىل عامل الغيب وال�صهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون«

�صدق اهلل العظيم

فاملجتمعات  املجتمع  أو  للفرد  سواء  العمل  أهمية  فى  شك  ال 
والدول  بالعمل،  باهتمامها  وتقدمها  جديتها  تقاس  الراقية 
املتقدمة اآلن لم تصل إلى هذا املستوى من التقدم فى العلوم 
ولقد  العمل،  أبنائها فى  إال بجدية  املذهلة  والتقنية  والفضاء 
كان السلف الصالح من املسلمن األولن خير مثل على ذلك؛ 
العمل،  الكبيرة بإخالصهم فى  بنوا حضارتهم اإلنسانية  حيث 
وملا حصل التراجع والتأخر للمسلمن فى الوقت احلاضر كان 
يحث  اإلسالمى  الدين  أن  مع  العمل  فى  جديتهم  عدم  بسبب 
مسلم،  لكل  حقًا  العمل  اعتبر  فاإلسالم  اجل��اد،  العمل،  على 
بل  املجتمعات  على  السلبية  ألثارها  بأنواعها  البطالة  وحارب 
إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعل العمل املفيد من أسباب 
القرآن  فى  ورد  وقد  الله،  عند  واحلسنات  األجر  وزيادة  الثواب 
املعنى  بهذا  تتعلق  التى  الكرمية  اآلي��ات  من  العديد  الكرمي 
ومن ذلك قول احلق -جل جالله- }هو الذى جعل لكم األرض 

ذلواًل فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور{ وقوله -جل شأنه- }ولقد 
السنة  أن  كما  تشكرون{  ما  قلياًل  معايش  فيها  لكم  وجعلنا  األرض  فى  مكناكم 
والكسب  العمل  على  حتث  التى  النصوص  من  والعديد  العديد  تضمنت  املطهرة 
وقوله صلى  يده«  عمل  من  يأكل  أن  من  خيرًا  أحد طعامًا  أكل  »ما  مثل:  احلالل 
الله عليه وسلم »من أمسى كااًل من عمل يده أمسى مغفورًا له« وقوله صلى الله 
واإلخالص  األمانة  أى حترى  الدعوة«  تكن مستجاب  »أطب مطعمك  عليه وسلم 
وجل-  -عز  الله  عند  دعوتك  به  طيبًا جتاب  األجر حالاًل  يكون  عملك حتى  فى 
وهاهم أنبياء الله ورسله رغم ثقل ومشقة رسالتهم لم تثنيهم عن العمل اجلاد، 
فى  يعمل  كان  السالم(  )عليه  وداود  الزراعة،  فى  يعمل  كان  السالم(  )عليه  فآدم 
السالم( فى  النجارة، وموسى )عليه  السالم( كان يعمل فى  احلدادة، ونوح )عليه 

الرعى والتجارة. الله وعليه وسلم( فى  النبين )صلى  الكتابة، وخامت 
وها هى السيدة مرمي البتول حينما جاءها املخاض )أثناء والدة نبى الله عيسى 
تعمل(  )أى  النخلة  جزع  تهز  أن  منها  جالله-  -جل  احلق  طلب  السالم(  )عليه 

. حتى يساقط عليها رطبًا جنيًا 
فللعمل دور مهم وأساسى فى حياة اإلنسان فإنسان بال عمل كجسد بال روح، وما 
كان جناح بعض الدول اآلن والتى كانت ال تذكر أصبحت دواًل صناعية كبرى إال 
بفضل إخالصهم فى عملهم؛ حيث تقاس قوة هذه الدول بسواعد أبنائها فها هى 
مع  ولكن  سكانها  تعداد  وكبر  الكثيرة  الطبيعية  الثروات  توافر  عدم  رغم  الصن 
كدولة  املتقدمة  الدول  مراتب  إلى  تصل  أن  بسيط جدًا  زمن  فى  استطاعت  ذلك 
صناعية وزراعية فى آن واحد، وأصبحت اآلن من إحدى الدول الصناعية الكبرى 

أبنائها وإخالصهم فى عملهم.  وكل هذا بفضل سواعد 
لذا كان لزامًا نشر ثقافة قيمة العمل وأهميته للفرد واملجتمع والعمل على دفع 

الذاتى واألمن االجتماعى. التقدير  العمل لتحقيق  واألفراد نحو  األبناء 
الترابط االجتماعى تقوم على أساس رؤية العمل بوصفه سلوكًا مألوفًا  فنظرية 
الرؤية  املرعية فى املجتمع وفقًا لهذه  العامة  السلوكية  والقواعد  والعرف  يتواءم 
فإن العمل يعزز أواصر الترابط وااللتزام االجتماعى بن أفراد املجتمع ويدعمها 
مما يحد أو يقلص االستعداد والدافعية نحو السلوك املنحرف؛ لذا يبرز العمل 
إلى  يشير  الذى  االلتزام  عنصر  هما  أساسين  عنصرين  ضمن  للضبط  أداة  هنا 
كيفية التزام الفرد مببادئ احلياة العامة للمجتمع وأهدافها. وعنصر االستغراق 
وجهده  الفرد  وقت  استغراق  أهمية  من  العنصر  هذا  افتراض  وينطلق  واملشاركة 
العامة،  السلوكية  والقواعد  العرف  مع  ويتماشى  يتفق  مبا  اليومية  األعمال  فى 
إل��ى اجلنوح  ي��ؤدى  ق��د  م��ح��دودة  أع��م��ال  ف��ى  وتوظيفه  ال��وق��ت  تنظيم  ع��دم  إن  إذ 

واالنحراف.
هيئتنا  ف��ى  املسئولن  أن  ن��ؤك��د  فإننا  حديثنا  نهاية  وف��ى 
ق��د اه��ت��م��وا ب��ح��ق��وق ال��ع��ام��ل��ن وواج��ب��ات��ه��م، ف��م��ن ناحية 
أجرًا  ال��ع��ام��ل  يعطى  ان  على  ح��رص  ه��ن��اك  ك��ان  احل��ق��وق 
باإلضافة  استحقاقاته  ف��ورًا  يصرف  وأن  ومجزيًا  مناسبًا 
على  احملافظة  شأنها  من  التى  الالزمة  األس��س  وضع  إلى 
الرعاية الصحية مبا فى ذلك حفظ  العامل ومنحه  صحة 
للراحة ألن لكل  له  الفرصة  إتاحة  والعقل، وكذلك  النفس 

إنسان طاقة محدودة ينبغى عدم جتاوزها.
بالدقة  عملنا  أداء  ض���رورة  امل��ق��اب��ل  ف��ى  علينا  ي��ج��ب  ل��ذا 
واملجتمع  وج��ل-  -ع��ز  الله  أم��ام  مسئول  فأنت  واإلخ��الص 

أو خيانتك. الناشئة بسبب تقصيرك  عن األخطاء 
تخونوا  وال  والرسول  الله  تخونوا  ال  أمنوا  الذين  أيها  }يا 

. العظيم  الله  وأنتم تعلمون{ صدق  أماناتكم 
العمل  من خالل  إال  يتأتى  لن  املعيشى  املستوى  أن حتسن  إلى  اإلش��ارة  أود  كما 
يزيد  ما  امتدت  حضارة  دول��ة  ومصر  فضة  وال  ذهبًا  متطر  ال  فالسماء  ال��دؤوب 
احلضارات  سائر  عن  والتميز  األفضلية  لها  أعطى  رقم  وهو  عام  آالف  سبعة  عن 
أن  أبنائها  على  وج��ب  بل  املؤخرة  فى  يكونوا  أن  احلضارة  ه��ذه  ألبناء  يجب  وال 
أقول داعيًا لشباب  أقول ما  يتحدوا معًا فى كل ما يزج بهم فى مصاف الصدارة 
تكون  حتى  النجاح  على  واإلص��رار  واملثابرة  والعمل  االجتهاد  من  ملزيد  الهيئة 

إدارات  س��ائ��ر  ب��ن  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  م��ث��ااًل  الدولة وتكون لنا هيئتنا 
الريادة والسبق نحو اإلصرار على الوصول 

املقدمة. إلى 
فى  حقنا  ال��ت��اري��خ  لنا  يسقط  ال  كما 
الكنانة  أرض  من  كانت  املبادرات  كل  أن 
ف��م��ن م��ص��ر خ���رج أح��م��س وم���ن مصر 
خرج موسى )عليه السالم( ومن مصر 
خ���رج ص���الح ال��دي��ن وم���ن م��ص��ر خرج 
ق��ط��ز وب��ي��ب��رس وم��ن م��ص��ر خ��رج عبد 
ومن  العرب  احتد  مصر  ومن  الناصر 

مصر خرج أنور السادات.
زوي���ل ومشرفة  ل��ن��ا  ك���ان  م��ص��ر  وم���ن 
والباز  والبرادعى  محفوظ  وجنيب 
وغيرهم من علماء  يعقوب  ومجدى 
أثروا  الذين  الطاهرة  البقعة  هذه 

بأسرها. الدول  حياة 
الدول  م��ص��اف  إل��ى  ننطلق  فهيا 
والله  ل����ق����ادرون،  وإن����ا  امل��ت��ق��دم��ة 

املوفق.
د.م / ناصر عارف الشعراوى 

رئيس اإلدارة املركزية
للتنمية واملشروعات



 بقلم 
م / أحمد عبد املنعم ربيع

رئيس اإلدارة املركزية لإلنتاج والتشغيل 

االإدارة 

املركزية 

ل�شئون

االإنتاج 

والت�شغيل 

�شريان 

التنمية 

الالزم 

لتحقيق 

ا�شرتاتيجية 

الهيئة 

للنهو�ض 

بالرثوة 

ال�شمكية

يف م�شر

اإلدارة املركزية لإلنتاج والتشغيل هى قلب الهيئة النابض والتي تستمد طاقتها من خال التنسيق 
مع قطاعات الهيئة األخرى فى دعم املشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية ووضع وتنفيذ 
عليها  واحملافظة  املائية  واملسطحات  البحيرات  وتطوير  والتنمية  االستزراع  لسياسة  العامة  اخلطة 
السمكى  باإلنتاج  النهوض  فى  الهيئة  أهداف  يحقق  مبا  األمثل  االستغال  استغالها  على  والعمل 
لتحقيق الوفرة املستهدفة فى نصيب املواطن املصرى من البروتني احليوانى ليماثل املتوسطات العاملية 

وميكن توضيح مهامها بإيجاز شديد على النحو التالي: 

وضع اخلطط العامة لسياسة االستزراع والتنمية ومتابعة  1 -
تنفيذها واالشتراك فى وضع اخلطط والسياسات العامة.

واملفرخات  امل���زارع  مشروعات  م��واق��ع  اختيار  ف��ى  املشاركة  2 -
السمكية.

ال��زري��ع��ة واحملافظة  ك��ش��ف م��ن��اب��ع  ن��ش��اط  اإلش����راف ع��ل��ى  3 -
. استخدامها  وترشيد  تطويرها  والعمل على  عليها 

اإلشراف على تنمية وتطوير البحيرات واملسطحات املائية  4 -
االستغالل  اس��ت��غ��الل��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  عليها  واحمل��اف��ظ��ة 

األمثل.
اإلشراف على تشغيل مشروعات املزارع السمكية واملفرخات  5 -

احتياجاتها. وتوفير  الزريعة  جتميع  ومحطات  السمكية 
اإلش������راف ع��ل��ى ق���ط���اع  االس����ت����زراع ال��س��م��ك��ى اخل����اص،  6 -

ال��س��م��ك��ي��ة وتقدمي  امل�����زارع وامل���راب���ي  ب��إق��ام��ة  وال��ت��ص��ري��ح 
تطويرها  على  والعمل  واملادية  الفنية  واملعونات  اخلدمات 

. وتنميتها 
. املائية  للثروة  البيطرية  الرعاية  اإلشراف على  7 -

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى مواطن  ب��ي��ان��ات اإلن���ت���اج  ت��وف��ي��ر  م��ت��اب��ع��ة  8 -
. وتطويرها  والتربية  االستزراع 

االهتمام  ذوى  واألف����راد  للجهات  الفنية  امل��ش��ورة  ت��ق��دمي  9 -
السمكى. بالنشاط 

اإلدارات  والتشغيل  اإلن��ت��اج  لشئون  امل��رك��زي��ة  اإلدارة  وت��ض��م 
األكمل  ال��وج��ه  على  مهامها  حتقق  التى  والفرعية  العامة 
االلتزام جتاه األجيال  والتطلع نحو مستقبل مضىء يحقق 

القادمة. 

الإدارة املركزية ل�صئون الإنتاج والت�صغيل

الإدارة العامة ل�شئون املرابى والبحريات الإدارة العامة ل�شئون املزارع ال�شمكية

اإدارة املزارع 

البحرية

ق�صم ال�صكرتارية

اإدارة املفرخات ال�صناعية

اإدارة �شئون 

التغذية

الإدارة العامة 

ل�شئون اخلدمات 

البيطرية

اإدارة املزارع 

باملياه العذبة
اإدارة البحريات

الإدارة العامة للمفرخات 

ال�صمكية والزريعة

اإدارة مراكز جتميع 

الزريعة

اإدارة املرابى



الذى  اجل��ه��از  ه��ى  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  تعتبر 
ملا  الداخلى واخلارجى  املؤسسة بجهازها  يربط 
لها من قدرة على نقل صورة واضحة لألنشطة 

للجمهور. تقدمها  التى  واخلدمات 
يقتصر  فال  العامة  العالقات  رجل  دور  وعن 
الذى يعمل  التعريف بأنشطة اجلهاز  دوره على 
اجلمهور  من  املعلومات  الستقبال  ميتد  بل  فيه 
اجلهاز،  ت��ط��وي��ر  ف���ى  م��س��اع��دًا  ع���ام���اًل  ل��ي��ك��ون 
رغ��ب��ات وحاجات  ت��ل��ب��ي��ة  ف��ى  ل����دوره  ب��اإلض��اف��ة 
ومختلفة  نواحى عديدة  من  الداخلى  اجلمهور 
صورة  خلق  على  القدرة  لديه  تكون  أن  بد  وال 
بها  يعمل  ال��ت��ى  امل��ؤس��س��ة  ع��ن  إيجابية  ذهنية 

الداخلى. اجلمهور  لدى 
التعريف  إلى  العامة  العالقات  إدارة  وتهدف 
والتنسيق  واالتصال  املعلومات  وجمع  باملؤسسة 
التعريف  كذلك  اخلارجية،  اجلهات  جميع  مع 
العالقات  ب��رام��ج  وت��خ��ط��ي��ط  اجل��ه��از  ب��ن��ش��اط 
داخل  األقسام  بن  والتواصل  وتنفيذها  العامة 

املنشأة.
يجب  ال��ت��ى  امل��ه��ام  م��ن  الكثير  ه��ن��اك  أن  كما 
خلق  منها  العامة،  العالقات  رجل  بها  يقوم  أن 
العاملن  م��ن  األف���راد س��واء  م��ع  ودي��ة  ع��الق��ات 
يعتبر  ل���ذل���ك  خ���ارج���ه���ا،  أو  امل���ن���ش���أة  داخ�����ل 
ن��اط��ق��ًا رس��م��ي��ًا باسم  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  رج���ل 
معينة  استراتيجية  ي��ض��ع  وأن  ف��الب��د  امل��ن��ش��أة 
إعداد  مسئوليته  حت��ت  تقع  كما  ل��الت��ص��االت، 

املنشأة  ت��ص��دره��ا  ال��ت��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ط��ب��وع��ات 
إمداد  كذلك  واإلش��راف  التنفيذ  فى  واملشاركة 
أن  ع��ن  ف��ض��اًل  ه��ذا  امل��ن��ش��أة،  ب��أخ��ب��ار  الصحافة 
األكبر  العبء  عليه  يقع  العامة  العالقات  رجل 
التخطيط بتوظيف مجموعة  فى إجناح عملية 
الزمنية  امل��دة  بحسب  االتصالية  الوسائل  من 
الوسائل  ه��ذه  وم��ن  اخل��ط��ة،  تستغرقها  ال��ت��ى 

املختلفة. واللقاءات  واملؤمترات  االجتماعات 
النهوض  ف���ى  ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات  دور  وع���ن 
ب��امل��ن��ش��أة ت��ت��رك��ز ف��ى أرب���ع م��ه��ام رئ��ي��س��ي��ة تبدأ 
)بتقصى احلقائق( حول مؤسسات أخرى ملعرفة 
نقاط القوة والضعف التى متيز عمل املؤسسات 
والتى  والبرمجة(  )التخطيط  كذلك  األخرى، 

احلقائق  تقصى  عملية  نتائج  من  انطالقًا  تتم 
متوسطة  خ��ط��ط  وض����ع  أس����اس  ع��ل��ى  وت��ن��ف��ذ 
وطويلة املدى حملاولة ترويج صورة ذهنية جيدة 
تعد  والتى  والتنفيذ(  )االتصال  ثم  للمؤسسة، 
حيث  باملنشأة؛  للنهوض  األخيرة  قبل  املرحلة 
وعقد  االتصاالت  تنظيم  على  املهمة  هذه  تقوم 
وضعه  مت  ما  على  بناء  واالجتماعات  املؤمترات 
فى اخلطة، ومحاولة السير وفق ما مت االتفاق 

املنشأة. إدارة  على  القائمن  مع  عليه 
وأخ��ي��رًا )امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ط��وي��ر( وت��ع��ت��ب��ر هذه 
امل��راح��ل، وت��ع��د ه��ى املؤسس  امل��رح��ل��ة م��ن أه��م 
ال���ع���زم على  امل���ن���ش���أة وع���ق���د  ل��ن��م��و  احل��ق��ي��ق��ى 
التابعة  املبنية فى كافة اإلدارات  النظم  حتديث 
تنفيذه  للمنشأة، وذلك عن طريق تقييم ما مت 
وأحدثها  ال��ط��رق  أفضل  ع��ن  البحث  ومحاولة 
التى  وال��ق��ن��وات  امل��ج��االت  مختلف  ف��ى  املتبعة 

العامة. العالقات  إدارة  خاللها  من  تعمل 
املرآة  هى  العامة  العالقات  أن  أرى  فإنى  لذا 
الصحيحة  ال���ص���ورة  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ى  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ثقافة  وأن  تطوره،  ومدى  قطاع  ألى  والصادقة 
إيجابى  دور  له  املجال  هذا  فى  العاملن  ووعى 
. أهدافه  وحتقيق  بالقطاع  النهوض  سرعة  فى 

 إعداد 
م / خالد محمد العجرودي 
مدير عام العاقات العامة 

العالقات العامة هى حلقة الو�شل الرئي�شية بني اجلمهور الداخلى واخلارجى 

العالقات العامة اأكرث االإدارات قدرة على تذليل ال�شعوبات وحت�شني �شري العمل 



السابق  ال��ع��دد  م��ن  ف��ى اجل���زء األول  أوض��ح��ن��ا  أن  س��ب��ق 
ويتكرر  تتردد  التى  واالصطالحات  التعبيرات  أهم  )الرابع( 
استخدامها فى هذا املجال مثل ما معنى تعبير ) املصايد( - 
)املخزون السمكى والصيد اجلائر( - )الصيد اجلائر والصيد 
ال��ع��دد س��وف نتطرق  ه��ذا  وف��ى  الصيد(  امل��خ��ال��ف( - )جهد 
بوضوح إلى موضوع مهم وهو االختيارية واملصيد املصاحب 
وقف  أهمية   - املصايد  إدارة  نظم   -  By catch )اجلانبى( 

الصيد - أقسام املصايد املصرية.
:By catch ) االختيارية واملصيد املصاحب ) اجلانبي

نقول إن هذه الشبكة عالية االختيارية عندما تكون ذات  o 
من  عالية  نسبة  صيد  م��ن  ميكنها  وتصميم  م��واص��ف��ات 

الصنف السمكى املستهدف صيده فقط.
وهناك ثالثة أنواع من االختيارية للشباك وهى ) اختيارية  o 
فى  وهى  للجنس  اختيارية   - للنوع  اختيارية   - للحجم 
طور الدراسات من قبل املعاهد العلمية املتخصصة بالدول 

املتقدمة(. 
 o )وتظهر مشكلة ما يعرف ) باملصيد املصاحب أو اجلانبي
عندما تكون الشباك املستخدمة ذات مواصفات )من حيث 
حجم الفتحات مثاًل( وذات تصميمات رديئة وغير جيدة .

واملصيد املصاحب هو كل األنواع واألحجام من األصناف  o 
السمكية غير املستهدفة والتي تصاد مع احلجم أو الصنف 

السمكى الذي خرجت رحلة الصيد من أجله .
من  منه  لالستفادة  وف��ق��ًا  املصاحب  املصيد  تقسيم  وميكن 

عدمه إلى :
مصيد مصاحب غير مستهدف : وهو املصيد املصاحب  ��
الصنف  م��ع  يتم صيدها  التي  األخ���رى  األص��ن��اف  م��ن 
ومطلوبة  مناسبة  وأحجام  أن��واع  أنها  إال   .. املستهدف 

تسويقيًا ) وتسمى عادة األصناف األخرى (. 
مصيد مصاحب غير مرغوب : وهو املصيد من األنواع  ��
واألحجام غير املطلوبة تسويقيًا إال أنها يتم االستفادة 
أخ����رى كاألعالف  ف��ى ص��ن��اع��ات   ) ب��امل��خ��ال��ف��ة   ( م��ن��ه��ا 
وم��س��ح��وق األس��م��اك وال��ط��ع��وم ... إل��خ وال ت��دخ��ل فى 

العملية التسويقية .
م��ص��ي��د م��ص��اح��ب م��ه��م��ل : وه���و امل��ص��ي��د م���ن األن����واع  ��
االستفادة  يتم  وال  تسويقيًا  املطلوبة  غير  واألح��ج��ام 
على  أو  ميتة  البحر  فى  تلقى  وع��ادة  ص��ورة  بأية  منها 

الشاطئ.
إدارة  ف��ى  وتقدمها  ال���دول  ف��ى  الشباك  ك��ف��اءة  وت��ق��اس  o 
امل��ص��اح��ب )اجل��ان��ب��ي( فى  امل��ص��ي��د  م��ص��اي��ده��ا بنسبة 
عمليتها اإلنتاجية... فكلما قلت نسبة املصيد املصاحب 
وأكثر  أفضل  املستخدمة  واحل��رف  الصيد  عملية  كانت 

تقدمًا.
املصاحب  املصيد  التي تظهر فيها مشكلة  أكثر احلرف  o 
ه��ي ش��ب��اك اجل���ر و اجل���ر ال��ق��اع��ى خ��اص��ة ف��ى مصايد 
اجلمبرى .. وعلى الدولة أن حتدد نسبة معينة يسمح 
حالة  ف��ى  الشباك  إي��ق��اف  يتم  مصاحب.  كمصيد  بها 
كاليابان  املتقدمة  ال��دول  ففي  النسبة،  ه��ذه  تخطيها 
مثاًل وصلت فيها نسبة املصيد املصاحب إلى 12% ومع 
التق����دم ف������ى تكنولوجي�����ا ح���رف الصيد أصبحت اآلن 
التي  الثالث  العالم  دول  عكس  على   ...%8 تتجاوز  ال 
املصيد  تفوق  نسب  إل��ى  املصاحب  املصيد  فيها  يرتفع 
نظم  بتسمية  ال��دول  ه��ذه  تقوم  ل��ذا  نفسه؛  املستهدف 
الصيد بها )بنظم الصيد املختلط( بشكل أكثر تعميمًا 
ك��ب��ي��رًا م��ن األن���واع  امل��ص��ي��د ع����ددًا  م��ث��اًل بحيث يشمل 
مستهدف  صيد  كلها  باعتبارها  القاعية  أو  السطحية 

فيقال عنها شباك الصيد السطحى والصيد القاعى.
أما فى الدول ذات املصايد األكثر تقدمًا فإنها متنح تصاريحها 
السردين  مصايد  مثاًل  فنجد  حت��دي��دًا  أكثر  بشكل  للصيد 
فى  يحدد  حيث  إل��خ؛  اجلمبرى..  ومصايد  التونة  ومصايد 
عداه  ما  وكل  املستهدف  السمكى  والنوع  احلرفة  الترخيص 

يعتبر فى هذه احلالة صيد جانبي.
نظم إدارة املصايد :

هناك العديد من نظم وطرق إدارة املصايد يختلف من دولة 

إل��ى أخ��رى، كما يختلف باختالف  إل��ى أخ��رى وم��ن منطقة 
من  نظام  ولكل   .. اإلقليمية  املصايد  أو  الوطنية  املصايد 
املصايد  إدارة  أهم نظم  .. ومن  األنظمة مزاياه وعيوبه  هذه 

املستخدمة هي :
نظام حقوق الصيد :. 1 

وفى هذا النظام تعطى الدولة حق الصيد وإدارة املصيد 
إلحدى  جغرافيًا  وم��ح��ددة  معينة  منطقة  ف��ى  واالس��ت��غ��الل 
الشركات أو اجلمعيات التعاونية ) كما هو احلال فى بحيرة 
السد العالي ( .. ويستخدم هذا النظام عادة فى املسطحات 
املائية احملدودة كالبحيرات أو املناطق الساحلية ذات الطبيعة 

اخلاصة كالالجونات .
2. نظام التراخيص بالصيد : 

خالل  من  املصايد  إدارة  الدولة  تتولى  النظام  هذا  وفى 
عدد  يتناسب  بحيث  الصيد  تراخيص  إص��دار  فى  التحكم 
ل��ل��ش��رك��ات م��ع املخزون  أو  ل��ألف��راد  امل��م��ن��وح��ة  ال��ت��راخ��ي��ص 
وقدرات  وكفاءة  به  املسموح  األقصى  الصيد  وح��د  السمكى 
وح����دات ال��ص��ي��د وف��ت��رات عملها ح��ت��ى مي��ك��ن حت��دي��د عدد 
وقف  ف��ت��رات  حتديد  وك��ذل��ك  منحها،  يجب  التي  ال��رخ��ص 

الصيد واستمراره...  إلخ .
تراخيص  أو  باملراكب  تراخيص خاصة   ( التراخيص  وتشمل 

خاصة باحلرف (.
: 3 .TAC نظام احلد األقصى

وفى هذا النظام حتدد الدولة قدرًا معينًا ) كمية محددة 
لإلنتاج ( بحيث يجب أن ال تتخطاها  وحدات الصيد .. بحيث 
اإلدارة  وتترك حرية  احلد  لهذا  الوصول  فور  الصيد  يوقف 
وطريقتها ملؤسسات أصغر محلية )كاملناطق أو اجلمعيات(... 
وعادة ما يستخدم هذا النظام فى اإلدارة اإلقليمية املشتركة 
بن عدة دول.. بحيث يحدد لكل دولة احلد األقصى لإلنتاج 
طريقة  حرية  للدولة  ويترك  األسماك..  من  معن  نوع  من 

إدارتها مبا يتفق مع ظروفها االجتماعية واالقتصادية. 
4. نظام احلصص : 

وفى هذا النظام حتدد جهة اإلدارة حصة معينة للجمعيات 
أو الشركات أو وحدات الصيد بحيث تتوقف اجلهة املمنوحة 
النظر  بغض  نصيبها  اس��ت��خ��راج  ف��ور  الصيد  ع��ن  للحصة 
الدولية  اإلدارة  النظام فى  ما يستخدم هذا  وع��ادة  املدة  عن 

لألصناف السمكية املهاجرة أو املشتركة .
وقف الصيد: 

ف��ت��رات م��ن��ع ال��ص��ي��د ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى املخزونات  ��
السمكية ترتبط أواًل بفترات التفريخ والهجرة فى املقام 

األول كما حتكمها عالقات كثيرة منها : 
بعدد وحدات  يعبر عنه  الذي   ( الصيد  خفض مجهود  ��
 ... الصيد )س��رح��ات(  أي���ام  ع��دد  ف��ى  م��ض��روب��ًا  الصيد 
ولتعذر خفض عدد وحدات الصيد للظروف االجتماعية 
والبطالة فإن البديل املناسب خلفض جهد الصيد الذي 
هو  املناطق  بهذه  االستيعابية  الطاقة  ح��دود  يتجاوز 
خفض عدد أيام الصيد بغض النظر عن فترات التكاثر 
إل��خ، كما أن هناك عوامل أخ��رى تتحكم   ... أو الهجرة 
املناخية وظروف  الظروف  الصيد منها  فى فترات منع 
التسويق واألسعار ) سياسة العرض والطلب ( وفترات 

الطارئة  احل���االت  وك��ذل��ك  الصيد  ل��وح��دات  الصيانة 
كحوادث التلوث .

هذه  حتقق  الهيئة  تتخذها  التي  الصيد  منع  وفترات  ��
الفترات  ه��ذه  ارت��ب��اط  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��ع��وام��ل نسبيًا 
وليس  السمكية  األص��ن��اف  ألغلب  التفريخ  موسم  مع 

جميعها.
أقسام املصايد املصرية :

•تنقسم املصايد املصرية وفقًا ملنطقة الصيد إلى :  	
1- مصايد داخلية :

الداخلية  البحيرات  ومصايد  النيل  نهر  مصايد  وتشمل 
ومصايد البحيرات الشمالية. 

 - ف��ؤاد  ب��ور  )مالحة  والالجونات:  الساحلية  2-  املنخفضات 
بحيرة البردويل(. 

3-  املصايد البحرية: وتشمل مصايد البحر املتوسط )الذي 
يدار باعتباره منطقة صيد واحدة( ومصايد البحر األحمر 
)الذي يدار باعتباره منطقتي مصايد هما داخل اخلليج 

والبحر األحمر أو خارج اخلليج(. 
إال أن املصايد البحرية بشكل عام تنقسم وفقًا ملناطق الصيد 

وطوبغرافية القاع واألعماق إلى: 
مناطق  إل��ى  ب��دوره��ا  تنقسم  وال��ت��ي   : ساحلية  مصايد  ��
من  القريبة  الصيد  مناطق  وه��ى  التقليدي  الصيد 
وحدات  بها  تعمل  والتي  مترًا   50 وحتى عمق  الشاطئ 
تليها منطقة   ... بقدرات محدودة  نسبيًا  صيد صغيرة 
الرصيف  ب��داي��ة  حتى  متتد  وال��ت��ي  الساحلية  الصيد 
إل��ى آخ��ر وف��ق��ًا للرصيف  ال��ق��اري وتختلف م��ن م��ك��ان 
داخ��ل نطاق 12  ع��ادة  وه��ى  الشاطئ  وبعده عن  القاري 
مياًل بحريًا والتي تعتبر أرضًا ضمن والية الدولة وفقًا 

لألعراف الدولية. 
:Offshore Fisheries مصايد الرصيف القاري

وتكون  بحريًا  مياًل  ال���12  تلي  التي  الصيد  مناطق  وه��ى 
متاخمة للرصيف القاري وعند أعماق تفوق 200 متر وتعمل 
باملناطق  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  وتسمى  نسبيًا  كبيرة  م��راك��ب  فيها 
الشاطئ،  من  ميل   200 حتى  ومتتد  اخلالصة  االقتصادية 
ويكون للدول حقوق السيطرة الكاملة على ثروات هذه املناطق 
فقط ولكنها والية محدودة ال تشمل املمرات البحرية والنقل 
املناطق أقل طواًل )أقل  إلخ. وميكن أن تكون هذه  البحري.. 
من 200 ميل( فى حالة قرب املسافة بن دولتن متواجهتن 
مثاًل،  األحمر  بالبحر  والسعودية  مصر  بن  احل��ال  هو  كما 

حيث يتم تقسيم هذا النطاق مناصفة بن الدول.
تخضع  ال  التي  املناطق  وه��ى   : البحار��  أعالى  مصايد 
للدول،  االقتصادية  املناطق  وخارج  بعينها  دولة  لوالية 
وت��ع��م��ل ف��ى ه���ذه امل��ن��اط��ق وح����دات ص��ي��د ك��ب��ي��رة وتدار 
الدولية  املنظمات  مبعرفة  املناطق  ه��ذه  ف��ى  املصايد 
ات��خ��اذه من  بها على ما يتم  ال��دول األع��ض��اء  مبوافقة 

تدابير إلدارة املصايد .
إعداد 

د . مدني على مدني
مدير عام اإلدارة العامة لاتفاقيات

امل�شايد واإدارتها 

»اجلــــــزء الر�شيدة
الثانى«



اآفــــاق 

التدريب 

املهنى 

واحلــرفى 

ودور االإدارة 

العامــــة 

للتطـــوير 

واالإر�شــــاد

فى النهو�ض 

بـــه خلدمـة 

اأهداف الهيئة 

وحتقيــق 

ا�شرتاتيجيتها 

بعيدة املدى 

حتى تتحقق التنمية املطلوبة للثروة السمكية ال بد أن يكون هناك أسس مبنية على العلم 
على  السمكية  املوارد  وتنمية  السمكى  االستزراع  صناعة  تقوم  أن  ميكن  فا  )التقنية(  والفن 
فا  املجال  هذا  فى  املتقدمة  الدول  فى  كما  بها  معترف  أسس  لها  بل  والتجريب  واحلظ  الفهلوة 
بد من التدريب فى مراكز متخصصة أو مواقع بحرية فنية أو ماشابه ذلك سواء لزارعى السمك 
والصيادين أو للمشرفني وحتى ألفراد شرطة املسطحات وكل العاملني فى الفروع املختلفة حلقل 
على  إلطاعهم  واملرشدين  للخبراء  الفنى  للتثقيف  استدامة  هناك  تكون  وأن  السمكى،  اإلنتاج 

احلديث فى فنون املصايد واملزارع واملفرخات وغيرها من أنشطة اإلنتاج السمكى املختلفة.
لذا يتوجب أن يتضمن البرنامج التدريبى على شقني أساسني ال ثالث لهما وهما:

أواًل : الشق النظرى:
املختلفة  امل���ع���ارف  ي��ش��م��ل  وه���و 
اإلملام  امل��ت��درب  على  يتوجب  ال��ت��ى 
والقراءة  احملاضرات  بها من خالل 
واالط�����الع ع��ل��ى أح����دث م���ا توصل 
التقنية  وس���ائ���ل  م���ن  ال��ع��ل��م  إل��ي��ه 
امل��ت��ق��دم��ة وع��ل��ى سبيل  احل��دي��ث��ة 
امل��ث��ال ال احل��ص��ر )م��ع��رف��ة خواص 
وكيفية  والكيماوية  الطبيعية  املياه 
جودتها  ع��ل��ى  واحمل��اف��ظ��ة  قياسها 
والتغلب على مشاكلها وكذا معرفة 
والكائنات  والطقس  التربة  ظروف 
وتغذيتها  وب��ي��ول��وج��ي��ت��ه��ا  امل��ائ��ي��ة 
والعالج  الوقاية  وط��رق  وأمراضها 
والصيد  ال���ت���ف���ري���خ  ط�����رق  وك������ذا 
معلومات  وأي��ض��ًا  السفن  وهندسة 
احلديثة  واألن���ظ���م���ة  ال���ط���رق  ع���ن 
والعوامل  ال��س��م��ك��ى  ل���الس���ت���زراع 
 - بيئية   - »ه��ن��دس��ي��ة  ل��ه��ا  احمل����ددة 
تغذية - زريعة« واإلجراءات املتداولة 
ومعرفة  ال��س��م��ك��ى  االس���ت���زراع  ف��ى 
املشاكل والصعوبات واملعوقات التى 
السمكى  االس��ت��زراع  نشاط  ت��واج��ه 

البحار  ودراسة قوانن  وطرق حلها 
بالصيد  اخل���اص���ة  وال��ت��ش��ري��ع��ات 

وقوانن حماية البيئة... إلخ(.
ثانيًا : الشق العملى : 

وي��ت��ط��ل��ب م���ن امل���ت���درب ض����رورة 
النظرى  ب���ال���ش���ق  ال����ت����ام  اإلمل��������ام 
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ق�����در ك���ب���ي���ر من 
التى  والسليمة  الدقيقة  املعلومات 
ميكن احلصول عليها من التقنيات 
احلديثة ثم يأتي بعد ذلك التنفيذ 
ال��ع��م��ل��ي ل��ل��ش��ق ال���ن���ظ���ري حسب 
مجاله وتخصصه سواء فى املعامل 
واملختبرات ومراكز األبحاث ومواقع 
اإلنتاج وبذلك يتم خلق كوادر فنية 
املسيرة  تقود  املستوى  عالية  مدربة 

للنهوض بهذا القطاع الواعد.
وجت���اه م��ا ت��ق��دم ... ف��إن��ه حتت 
إيجاز  س��ب��ق مي��ك��ن  نقطة مم��ا  ك��ل 
أهميتها  تفصيل مقررات حسب  أو 
ولكن  التعليمى  ومستواه  للمتدرب 
أضعف اإلميان ال بد أن يكون لدى 
كل عامل فى هذا احلقل فكرة عن 
أن���واع مراكب   ( ع��دي��دة منها  أم���ور 

وأنواع  الصيد  عدة  وصيانة  الصيد 
األسماك السائدة فى مناطق الصيد 
احمل��ل��ي��ة وم��ن��اط��ق وم���واس���م صيد 
ومواسمه،  التفريخ  وطرق  نوع،  كل 
الناجتة  التغذية واألم��راض  وطرق 
والطفيليات  والبيئة  التغذية  عن 
الطقس  وظ�������روف  وامل���ي���ك���روب���ات 
املزارع  وأن����واع  بالصيد،  وعالقتها 
وفنيًا،  إداري��ًا  ومتطلباتها  ومزاياها 
وقوانن الصيد وتشريعاته ومراقبة 
جودة عالئق األسماك وكيفية توفير 

بدائل علفية )آمنة(... إلخ.
كوادر  هناك  تكون  سوف  وبذلك 
فنية عالية املستوى ميكن االعتماد 
القطاع  ب��ه��ذا  النهوض  ف��ى  عليها 
العامة  الهيئة  خطت  وقد  احليوى 
خطوات  السمكية  ال��ث��روة  لتنمية 
خلق  ف��ى  ذل��ك  حتقيق  نحو  كبيرة 
كوادر فنية عالية املستوى فى شتى 
م��ج��االت اإلن���ت���اج ال��س��م��ك��ى سواء 
متخصصة  تدريبية  دورات  بعمل 
والتقني  العلمي  امل��س��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
املختلفة  امل��واق��ع  احتياجات  تلبى 
وعلى  الداخلى،  املستوى  على  هذا 
ابتعاث  ي��ت��م  اخل���ارج���ى  امل��س��ت��وى 
ال���ك���ث���ي���ر م����ن أب���ن���ائ���ن���ا ف����ى شتى 
املتقدمة  البلدان  إلى  التخصصات 
لنقل خبرة تلك البلدان إلينا سواء 
متقدمة  تدريبية  دورات  ص��ورة  فى 
لنيل  دراسية  منح  أو  عمل  ورش  أو 
من  وال���دك���ت���وراه  املاجستير  درج���ة 
الطيبة  السمعة  ذات  البلدان  ه��ذه 
السمكى  اإلن���ت���اج  ف���ى  وامل��ت��ق��دم��ة 
يأتى  لم  املختلفة كل ذلك  وفروعه 
ف��راغ وإمن��ا نابع م��ن السياسة  م��ن 
مسيرة  راع�����ى  وح�����رص  ال���رش���ي���دة 
الثروة السمكية العالم اجلليل أ.د / 
محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة 
- حفظه الله ورعاه - للنهوض بهذا 

القطاع احليوى الواعد.

إعداد 
مهندسة / وفاء رياض جورجى 

مدير عام اإلدارة العامة 
للتطوير واإلرشاد 



م����ص����ر ال����ش����ق����ي����ق����ة أخ��������ت ب������ادى 
اس���ت���ط���اع���ت ب��ف��ض��ل ت���ط���وي���ر م���زرع���ة 
تقدمًا  املراحل  ألكثر  تصل  أن  املنزلة 
قاله  ما  هذا   ، السمكى  االستزراع  فى 
ع���ب���د اجل����ب����ار ح���س���ن وزي�����ر ال����زراع����ة 
ال��س��ودان��ى ف��ى اجل��ول��ة ال��ت��ى ق���ام بها 
مصر  فى  السمكية  املواقع  أهم  لزيارة 
الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  بتنظيم 
ان��ط��ل��ق فريق  ال��س��م��ك��ي��ة، وع��ل��ى ه���ذا 
املسئولني ووكاء  الهيئة متضمنًا كبار 
املنعم  ع��ب��د  أح��م��د  م.  وم��ن��ه��م  ال����وزارة 
مدير  ع���ل���وان  د.ج���م���ال  وزارة،  وك��ي��ل 
التطوير  وإدارة  البيطرية  اإلدارة  عام 
واإلرش��������اد ال���ت���ى راف���ق���ت ال����وزي����ر فى 
وآرائه فى  انطباعاته  جولته ورصدت 
هذه اجلولة التى بدات مبزرعة املنزلة 
ال��ن��م��وذج��ي��ة وان��ت��ه��ت ب��إح��دى امل���زارع 
ال��س��م��ك��ي��ة اخل��اص��ة ال��ت��ى ت��ف��وق��ت فى 
أبدى  وق��د  السمكى  االس��ت��زراع  مجال 
مبشروع  إع��ج��اب��ه  ال��س��ودان��ى  ال���وزي���ر 
االستزراع السمكى، املكثف خاصة فى 
أصبحت  بفضلها  التى  املنزلة  مزرعة 
العالم  ف���ى  ال����دول  م��ق��دم��ة  ف���ى  م��ص��ر 
إنتاجًا لألسماك خاصة من االستزراع 

بفضل  ذل����ك  ك���ل  أن  وأك����د  ال��س��م��ك��ى، 
فى  للعمل  املجندين  ال��ش��ب��اب  ه���ؤالء 

هذا املشروع .
هذه  م���ن  اس���ت���ف���ادة  أك���ب���ر  أن  وأش�����ار 
من  األدوار  تكامل  أهمية  هى  ال��زي��ارة 
إلنتاج  وم��ص��ن��ع  م���ف���رخ  وج����ود  خ����ال 
األع��������اف وم���������زارع س���م���ك���ي���ة وم���رك���ز 
ال��ت��دري��ب ف��ى م��وق��ع واح���د مم��ا يؤكد 
أه���م���ي���ة وج�������ود أس����اس����ي����ات م���ح���ددة 
ميثلوا  ألن����ه����م  واح�������دة  م����زرع����ة  ف����ى 
فى  السمكى  االس��ت��زراع  استراتيجية 

كل مكان .
املرحلة  فى  قراراته  أهم  أن  وأك��د 

بتسفير  ي���ق���وم  أن  ه����ى  ال����ق����ادم����ة 
مصر  إلى  السودانيني  من  مجموعة 
االستزراع  م��ش��اري��ع  م��ن  ل��اس��ت��ف��ادة 
ف��ى دورة  ال��ت��دري��ب  وت��ل��ق��ى  ال��س��م��ك��ى 
وتنتهى  م������ارس  م����ن  ت����ب����دأ  ك���ام���ل���ة 
أن���ه  ن���وف���م���ب���ر، ه����ذا ف���ض���ًا ع���ن  ف���ى 
س�����وف ي����ق����وم ب���ت���ن���ظ���ي���م م����ؤمت����رات 
ال�����س�����ودان الس���ت���ق���دام خ���ب���راء  ف����ى 
السمكى  االس����ت����زراع  ف���ى  م��ص��ري��ني 
اخلبرات  ون��ق��ل  م��ح��اض��رات  إلل��ق��اء 

. للسودان 
إعداد

للتطوير واإلرشاد العامة  اإلدارة 

وزير الزراعة ال�صودانى فى �صيافة الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�صمكية...

... املنزلة متثل ا�شرتاتيجية متكاملة لال�شتزراع ال�شمكى 

حقول االستزراع املكثف مبزرعة املنزلة

مصنع األعالف السمكية فى مزرعة املنزلة



التغري 

املناخى

يحرم البحار 

من ذهبها 

االأحمر
 كما متثل الشعاب املرجانية حماية أيضًا للمدن 
الساحلية من األمواج وأى تهديد للشعاب املرجانية 
ميثل تهديدًا للحياة البحرية، حيث ترتبط الشعاب 

واألسماك ارتباطًا وثيقًا حيث إنه: 
)ال شعاب بدون أسماك وال أسماك بدون شعاب(

ول��ق��د ذك���ر امل��رج��ان ف��ى ال���ق���رآن، ح��ي��ث ق���ال الله 
على  ي��دل  مما  وامل��رج��ان{  الياقوت  }كأنهن  تعالى: 
أهمية املرجان، فاملرجان يعطى للبحر جمااًل أخاذًا 

كما يستخدم املرجان فى الطب.
ساعد  اجليرى  احلجر  من  تكوين  املرجان  ويعد 
ال��ب��ح��ر م��الي��ن م���ن احليوانات  ف���ى  ت��ك��وي��ن��ه  ع��ل��ى 
الدقيقة وهى تشبه األشجار املتفرعة، ونظرًا للتنوع 
مالئمة  بيئات  يجعلها  ذل��ك  ف��إن  للمرجان  الكبير 
بن  للعيش  تكيفت  التى  األحياء  من  الكثير  لنمو 
ال��ص��خ��ور امل��رج��ان��ي��ة خ��اص��ة ال��روب��ي��ان ال��رم��ل��ى كما 
الكائنات  من  نوع   3000 املرجانية  الشعاب  حتتضن 

البحرية. 
األحياء  تنوع  فى  مهمة  مكانة  األس��م��اك  ومتثل 
أسماك  عليها  ويطلق  امل��رج��ان��ي��ة  ال��ش��ع��اب  ضمن 
شعاب كأسماك العذراء التى تقوم بتحديد مناطق 
بينما  عنها  وتدافع  وترعاها  الصخور  على  وجودها 
اللحمية  ال����زوائ����د  ع��ل��ى  ال���ف���راش  ي��ت��غ��ذى س��م��ك 
للمرجان أو على العوالق، ويعيش السمك املهرج فى 
حماية شقائق البحر وكذلك تبحث كثير من األحياء 
املفترسة مثل  الصغيرة على احلماية من األسماك 
بأن تختبئ  البحر  البراكودا، دجاج  الهامور،  أسماك 

فى الشقوق والفجوات املوجودة فى الصخور. 
للكائنات  املرجانية  الشعاب  أهمية  إلى  باإلضافة 
األنظمة  أك��ث��ر  م��ن  يعتبرها  البعض  ف��إن  البحرية 
ومالًذ  م��أوى  أنها  حيث  إنتاجية؛  البحرية  البيئية 

ألعداد من األسماك.
العلماء  أدرك  املرجانية  الشعاب  الهمية  ن��ظ��رًا 
اخلطر الذى تتعرض له الشعاب املرجانية فتعددت 
الفناء  من  الثروة  هذة  إنقاذ  التى حتاول  الدراسات 

نذكر من هذه الدراسات :
دراسة كونية عن تقييم خطر انقراض املرجان 
األمريكية،  ساينس(  )مجلة  قدمتها  ال��ع��ال��م  ف��ى 
حيث أفادت أن ثلث أنواع املرجان فى العالم مهددة 
يؤدى  وال��ذى  املناخ  فى  التغيرات  بسبب  باالنقراض 

إلى ظاهرة ابيضاض املرجان .

املرجانية  ال��ش��ع��اب  اب��ي��ض��اض  ت��ع��ري��ف  ومي��ك��ن 
gnihcaelblaroc

هى الظاهرة التى خاللها يفقد املرجان الطحالب 
املصاحبة له ويتحول لونه إلى اللون األبيض وبعدها 
ميوت املرجان، ويرجع العلماء ابيضاض املرجان إلى 
ظاهرة تعرف باملينو Elmino  وهى ارتفاع فى درجة 

حرارة املياه السطحية للبحار.
من أهم األخطار التى تواجة الشعاب املرجانية:

:Global warming ميكن  االحتباس احلرارى 
درج��ة حرارة  ارتفاع  أنه  احل��رارى  االحتباس  تعريف 
األرض عن معدلها الطبيعى وحسب تقرير اللجنة 

.Ipcc الدولية لتغير املناخ
احلرارة  درج��ات  معدل  فى  امللحوظة  ال��زي��ادة  إن 
نتيجة زيادة غازات االحتباس احلرارى التى تبعثها 
األنشطة التى يقوم بها البشر يكمن خطر االحتباس 
بحار  فى  املرجانية  الشعاب  يدمر  أن��ه  فى  احل��رارى 
فى  ف��ى خلل  احل���رارى  االح��ت��ب��اس  يتمثل  و  العالم 

الكرة األرضية من خالل عدة مظاهر :
•ارتفاع درجة حرارة البحار واحمليطات.  	

• بعض الكائنات احلية. انقراض	
•سقوط أمطار غزيرة فى أوقات مختلفة. 	

• اجلليد فى أغلب اجلبال. ذوبان	
ت��ع��رض��ًا ملخاطر  امل��رج��ان��ب��ة األك��ث��ر  ال��ش��ع��اب  تعد 
فى  الدفيئة  غازات  زيادة  املناخية جراء  التغيرات 
اجلو وارتفاع حموضة البحار واحمليطات بسبب ذوبان 
ثانى أكسيد الكربون بشكل متزايد فى املياه وتكوين 
املرجانية  الشعاب  يهدد  ال��ذى  الكربونيك  حامض 
بالزوال وطبقا للتقرير الصادر عن الشبكة العاملية 
لرصد الشعاب املرجانية والذى ينص على أن %91 
من الشعاب فقدت بالكامل وأن 53% مهددة بالزوال 
املخاطر  أن  التقرير  أوضح  القادمة  السنوات  خالل 
التى تواجة الشعاب املرجانية بالدرجة األولى تتمثل 
التى شهدها كوكب  املتسارعة  املناخية  التغيرات  فى 
ال��غ��الف اجلوى  ف��ى  الدفيئة  غ���ازات  وت��راك��م  األرض 
وزيادة حموضة احمليطات والذى يؤدى إلى ابيضاض 
ال��ش��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى زي���ادة الكائنات 
التوازن  فى  تغير  إل��ى  أدت  العوامل  ه��ذه  الدخيلة. 
االيكولوجى للبيئة البحرية اخلاصة بها وخاصة أن 
الشعاب املرجانية تتميز بأنها كائنات هشة وحساسة 
لكافة التغيرات فى بيئتها، كما أن املوائل الطبيعية 

البحرية  البيئية  األنظمة  أول��ى  من  الكائنات  لهذه 
زي���ادة ثانى  إن  ب��االح��ت��ب��اس احل����رارى؛ حيث  ت��أث��رًا 
أكسيد الكربون يؤدى إلى زيادة هذه الغازات الذائبة 
فى املسطحات املائية مما ينجم عنه ارتفاع فى نسبة 
الكربونيك  حامض  لتكوين  وذل��ك  املياه  حامضية 
ال��ك��رب��ون��ات ككربونات  أي���ون���ات  ي��ت��ف��اع��ل م��ع  ال���ذى 
الكالسيوم املكون األساسى لهياكل الشعاب املرجانية 

مما ينجم عنه ضعف حاد.
من أهم التوصيات التى توصل إليها العلماء من 
أجل انقاذ الشعاب املرجانية وضع استراتيجية 

حلماية هذة الثروة:
• اجلوى.  احلد من كمية الغازات امللقاة فى الغالف	

•إنشاء مزيد من احملميات البحرية.  	
• البحار . منع القاء النفايات فى	

الصيادين  بتوعية  وخ��اص��ة  البيئى  ال��وع��ى  •زي���ادة  	
بعدم استعمال أدوات صيد مدمرة؛ حيث إن إلقاء 

اخلطافات يتسبب فى موت الشعاب.
تآكل  إلى  يؤدى  الذى  العمرانى  التوسع  من  •احلد  	

الشواطىء.
إلى  العالم  شبكة مراقبة املرجان فى  كما أوصت 
املرجانية من شباك  الشعاب  بيئات  تنظيف  ض��رورة 
الصيد التالفة واحليوانات النافقة والسفن الغارقة 
البالستيك  م��ادة  إن  حيث  البالستيكية؛  واألك��ي��اس 
يؤدى  املرجان مما  إل��ى  الشمس  أشعة  وص��ول  متنع 

إلى موته. 
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ال��ت��ى ت��ب��ذل م��ن أج���ل انقاذ 

الشعاب املرجانية: 
ل��رص��د الشعاب  ت��ش��غ��ي��ل م��ح��ط��ة ج���دي���دة  ب����دء 
الهادى،  املرجانية فى جزيرة سايبان شمال احمليط 
ومهمة هذه احملطة رصد وتسجيل مالحظات بيئية 
وه���ذه احمل��ط��ة ه��ى األول����ى م��ن ن��وع��ه��ا ف��ى منطقة 
احمل��ي��ط ال��ه��ادى وم���ن ش��أن��ه��ا ت��وس��ي��ع ن��ط��اق شبكة 
فهم  على  الباحثن  تساعد  ال��ت��ى  ال��ب��ي��ان��ات  جمع 
أفضل التوزانات البيولوجية التى حتافظ على نظم 

الشعاب املرجانية.
ت��ق��وم ال��ش��ب��ك��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��رص��د امل���رج���ان بتجميع 
البيانات من محطات املراقبة واألقمار الصناعية إلتاحة 

إمكانية التوقع البيئى املتعلق بالشعاب املرجانية. 
إعداد 

م. لبنى محمد نعيم 

ترجع اهمية الشعاب املرجانية )coralreefs( إلى أنها متثل حماية لبعض األسماك 
والكائنات البحرية، كما متثل بيئة لتوالد وتكاثر وتربية الكثير من األسماك واألحياء 
البحرية وهى أيضًا مبثابة رافد مهم للثروة السمكية من خال تزويدها املناطق املجاورة 
بيئة  متثل  أنها  كما  السمكى  املخزون  تدعم  املرجانية  فالشعاب  األسماك،  بصغار  لها 
للهجرة الدائمة واملؤقتة لكثير من األسماك، باإلضافة إلى أن منو عدد كبير من الكائنات 
البحرية يعتمد فى منوه على املرجان وتعيش أسماك كثيرة بني احليود املرجانية وإذا 

مات املرجان فستموت هذة الكائنات مما يتسبب فى خسائر فادحة .



4 مليارات جنيه لتطهري بحرية الربل�ض
املساحة،  حيث  من  الشمالية  البحيرات  أكبر  ثانى  البرلس  بحيرة  تعتبر 
حيث تبلغ حوالى 114 ألف فدان تقع بالكامل فى زمام محافظة كفر الشيخ 
فى أقصى شمال الدلتا وتتوسط الساحل الشمالى بن فرعى رشيد ودمياط 
ويفصلها عن البحر األبيض املتوسط ساحل ضيق وتتصل بالبحر املتوسط عن 
تغذيتها مبياه خليط من خالل  باقى  البحيرة  البرلس وتستمد  بوغاز  طريق 
قناة برمبال التى تستمد مياهها من فرع رشيد والبحر املتوسط ومياه خليط 
أيضًا من خالل هاويس اخلاشعة مياه صرف ومياه البحر املتوسط باإلضافة 
إلى أن البحيرة تعتبر مصبًا جلميع املصارف الزراعية وعددها سبعة مصارف 
)شرق بلطيم - غرب تيرة - مصارف 12،9،8،7 - مصرف غرب كوم دميس( هذه 
املصارف تلقى بكميات كبيرة من الصرف الزراعى مما يسبب فى عذوبة املياه 

بنسبة 80 % وبالتالى تساعد على انتشار البوص والبورودى وورد النيل .
• مركب  يعمل فى بحيرة البرلس حوالى 35-40 ألف صياد باستخدام 8770	
إلحصائية  طبقًا  البحيرة  إنتاج  ويصل  الثالثة  الدرجة  من  مرخص  صيد 

2010م الصادرة عن الهيئة 59517 طنًا. 
•حرف الصيد املصرح بالعمل بها داخل البحيرة هى حرفة اجلوابى ويعمل  	
والناعم  الطاقم  احلرف هى حرفة  وباقى  الصيادين  من   %70 من  أكثر  بها 

والسنار والنشلة.
% من مشاكل  • اهم مشاكل بحيرة البرلس هو الصيد املخالف ومتثل حوالى 75	
وتضم  الصيادين  من   %90 حوالى  املخالف  بالصيد  يعمل  حيث  البحيرة؛ 

البحيرة عددًا كبيرًا من اجلزر تبلغ 30 جزيرة .
استراتيجية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للنهوض بهذه البحيرة :

تطهير البوغاز احلالى إلنشاء بوغاز لتجديد مياه البحيرة . 1 -
تنفيذ قناة محيطة بالبحيرة لتجديد املياه وحمايتها من التعديات وإزالة  2 -

التعديات .
حفر قنوات شعاعية داخل البحيرة . 3 -

الصاحلة للصيد  الصيد  لتوسيع مساحات  للبحيرة  النباتى  الغطاء  كشف  4 -
استخدام  وأيضًا  املائية  النباتات  وكبس  حلش  حديثة  آالت  بواسطة  وذلك 
صاالت بسطح مغلق مصنعة فى ورش الهيئة لنقل مخلفات وناجت التطهير 

من داخل البحيرة إلى األماكن املخصصة لها .
تقييم حرف الصيد املستخدمة مبا يضمن تطويرها واحملافظة على املخزون  5 -

السمكى .
4 مليارات جنيه لتطهير البحيرة :

مت اعتماد مبلغ خمسن مليون جنيه لتطهير وتطوير بحيرة البرلس؛ حيث 
قام جهاز تعمير الساحل الشمالى )املنطقة الوسطى( بصرف هذا املبلغ على 

تطوير وتطهير البحيرة، وذلك بإسناد العمل فيه إلى شركة املقاولون العرب.
املبلغ  بهذا  الكبير  املشروع  هذا  فى  العمل  فى  العرب  املقاولون  شركة  بدأت  وقد 
2010/3/4م وحدد لها عامًا، ونظرًا ألحداث الثورة مت  )50 مليون جنيه( بتاريخ 
مهندس  إف��ادة  حسب  2011/1/9م  فى  تنتهى  مرتن  شهور  ثالثة  املشروع  إم��داد 

. املشروع 
على  املشروع  هذا  فى  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  دور  وينحصر 
اجلانب االستشارى فقط للمشاكل واملعوقات التى تواجه الشركة فى أعمالها 

فى البحيرة .

من  تبن  حيث  البحيرة؛  ه��ذه  فى  يحدث  ما  متابعة  عن  تغفل  ال  والهيئة 
املعاينات امليدانية ملواقع العمل بالبحيرة وكذا املعلومات التى أمدنا بها مدير 

املشروع اآلتى: 
إجمالى املساحة التى مت إزالة البوص والنباتات املائية تبلغ 5322240،57 م2- 1 

حوالى 1267 فدان.
ما مت تكريكه ) حفرة ( على عمق ) متر ( من أقل منسوب مياه للبحيرة بلغ        2 -

800 فدان حتى تاريخ آخر زيارة فى 2011/10/17م .
حتت  وهى  تكرك  لم  بعاليه  املوضحة  املساحة  من  فدانًا   3 -130 حوالى  باقى 

التنفيذ حتي نهاية املدة احملددة.
وبذلك يكون إجمالى ما مت إزالة البوص والنباتات املائية وتكريكه هو حوالى        4 -
انتهت عند  البالغة خمسن مليون جنيه  املالية  930 فدانًا وأن االعتمادات 

هذا احلد.
علمًا بأن هناك حوض ترسيب لنواجت التكريك ) ردم ( تبلغ مساحة حوالى  5 -
إزالتها  يتم  لم  ف��دان��ًا   179 أى حوالى  تقريبًا  5ك��م  ط��ول   × ع��رض  م2   150
وهى فى زيادة مستمرة حتى االنتهاء من باقى اجلزء املتبقى من التكريك 

واملوضح بعاليه والبالغ 130 فدان .
شركة املقاولون العرب قامت بتكريك 930 فدانًا وفى املقابل مت ردم 179- 6 فدانًا 
واملتمثلة فى حوض الترسيب املوجود على حدود البحيرة على الطريق العام 
وهذا يعنى أن مامت إجنازه هو )751 فدانًا( فقط مببلغ خمسن مليون جنيه 

هذا هو الواقع احلقيقى اآلن.
وحسب إفادة مهندس املشروع أن هناك حوالى 57- 7 % من البحيرة حتتاج إلى 
التكلفة الالزمة  تطهير وتكريك وهى متثل حوالى 65 ألف فدان وبحساب 
لها حسب االعتمادات السابقة )50 مليون جنيه( يتضح أنه يلزم ما يزيد عن 
4 مليارات جنيه حتى يتم تطهير وتطوير هذه املساحة )57% من البحيرة ( 
وهذا مبلغ خيالى جدًا وخصوصًا أن هناك ما يزيد عن عشرة بحيرات أخرى 
وتطوير  تطهير  إلى  حتتاج  الداخلية  واملصارف  وفروعه  النيل  نهر  بخالف 
مستمر على مدار الوقت حتى يتسنى تنمية إنتاج الثروة السمكية بها وزيادة 

مساحة الصيد احلر فبها .
والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مبوجب القرار اجلمهورى رقم 190- 8 
املسطحات  جميع  عن  املسئولة  هى  1983م  لسنة   465 ورق��م  1983م  لسنة 
املائية وتنمية االقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات 
التوسع األفقى والرأسى فى هذا املجال وأنها قد حتفظت على هذه األعمال 
ولديها رؤى مشتركة مع اجلهات املختصة باعتبارها اجلهة الوحيدة املسئولة 

عن تطوير وتنمية جميع املسطحات املائية فى جمهورية مصر العربية.
وأن أى اعتمادات مالية جتند لهذه املسطحات املائية ال بد أن تسند إلى الهيئة 
العامة لتنمية الثروة السمكية ملا لديها من اخلبرة والكفاءة الفنية املدربة على 

أعلى مستوى فى جميع التخصصات الفنية والهندسية والبحرية.
وصدق الله العظيم إذ يقول )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون( واملثل 

البلدى القائل »أعطى العيش خلبازه«. 
حتقيق صحفى 

صحفية/ والء محمد عبداحلى
اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد 



ملسببات  وسيط  كعائل  األس��م��اك  تعمل  فقد 
اإلنسان  إلى  األمراضًا  تنقل  أى  اإلنسان  أم��راض 
بواسطة األسماك كما أن هناك أمراضًا مشتركة بن 
اإلنسان  إلى  األسماك  فتنقل  واألسماك  اإلنسان 
)الديدان املفلطحة( التى تتحول إلى ديدان بالغة 
فى  التهابات  هيئة  على  مبرض  اإلنسان  وتصيب 
املرىء كذلك ) الديدان الشريطية( تسبب أمراضًا 
خطيرة عند انتقالها لإلنسان وهناك نوع آخر من 
يجعل  ولكنه  لإلنسان  أمراضًا  يسبب  ال  الديدان 
األسماك غير مرغوب فيها من ناحية االستهالك 
لإلنسان مثل الديدان اخليطية )النيماتودا( ومن 
الكلية؛ حيث  دي��دان  ال��دي��دان اخليطية هى  أه��م 
تنقل إلى اإلنسان عن طريق تغذيته على الرجنة 
النيئة وكذا هيتروفس وهى عبارة عن ديدان تعيش 
داخل أنسجة اإلنسان وتنتقل لإلنسان عند تغذيته 
عليها ومن أهم أعراضها على اإلنسان حدوث قىء 
وإسهال وتسمم غذائى أيضًا، وقد تنقل األسماك 
إلى اإلنسان أمراض ) السل - الكوليرا - االلتهاب 
األمراض  بعض  وه��ن��اك   ) واحل��م��ي��ات  السحائي 
أهمها  وم���ن  إل���ى األس��م��اك  اإلن��س��ان  م��ن  تنتقل 
)مرض سل املبروك( وتنقل بواسطة بصق اإلنسان 
التربية ويسبب هذا املرض  حامل املرض بحوض 
بتغيير  ويتم معاجلتها  حدوث خراريج لألسماك 

ماء احلوض.
الطبخ اجليد يتحكم  أن معامالت  وقد وجد 
التي  البكتيرية  األم���راض  ك��ل  على  القضاء  ف��ى 
التي  الطفيليات  أو  الديدان  أو  األسماك  تصيب 
تتواجد بداخلها وأحسن طريق للطبخ هي القلي 

مقارنة بوسائل الطبخ األخرى من شي أو متليح.
ة لإلنسان بطبيعتها فقد  وهناك أسماك سامَّ
تتركز السموم فى حلومها أو أحشائها أو قشورها 

أو أشواكها أو دمائها... إلخ .
البركودة  أسماك  أن  جند  املثال  سبيل  فعلى 
وال���ن���ه���اش واالخ���ف���س���ى وال���ن���وت���ي ت��س��ب��ب تسمم 
لإلنسان والتسمم ناجت من تغذية األسماك على 
بعض الطحالب التي تنمو حول اجلذر املرجانية 
السم  تركيز  على  وتعمل  ة  سامَّ الطحالب  وه��ذه 
داخ���ل أنسجة ه��ذه األس��م��اك وم��ن أه��م أعراض 
حلوم  على  اإلن��س��ان  تغذية  ع��ن  ال��ن��اجت  التسمم 
ه��ذه األس��م��اك هو ح��دوث غثيان وق��يء وآالم فى 
البطن وتنميل فى الفم مع صداع فى الرأس وآالم 
وفى  اجللد  على  تقرح  وأحيانًا  ودوار  بالعضالت 
أسماك الرجنة حتتوى بطارخها على سموم تنتج 
فقط أثناء وقت وضع البيض ويؤدى التسمم هنا 
إلى أعراض مشابهة ألعراض مرض الكوليرا على 
اإلنسان  جتنب  هي  الوحيدة  والطريقة  اإلنسان 
على  تغذيته  م��ن  التسمم  ع��ن  الناجتة  األض���رار 
ما  أس��اس��ًا خ��اص��ة  ه��و جتنبها  السامة  األس��م��اك 
إذا كانت حلومها هي املسببة للتسمم إما إذا كان 
املستهلك  فعلى  مثاًل  الشوك  أو  باألحشاء  السم 

نزع األجزاء السامة بكل حرص واهتمام .
عمومًا فإن علينا أن نراعى بعض االعتبارات 

املهمة عند تعاملنا مع األسماك كغذاء ومنها:
•جتنب تناول األسماك غير مكتملة الطهي أو  	

الشى أو التمليح .
م مدة  • طهي األسماك ) صواني ( عند درجة 100	

ال تقل عن 10دقائق .
• دقائق على كل جانب على  قلى األسماك مدة 5	
حدة ويتوقف ذلك على سمك تخانه السمكة.

• م من  شي األسماك بشكل جيد عند درجة 80	
10-20 دقيقة لكل جانب من السمك .

النقي  امللح  من  كافية  بكمية  األسماك  •متلح  	
مدة ال تقل عن أسبوعن كل هذه التحويطات 

تساعد على قتل اليرقات املتحوصلة .
• أي��ام أو  تثلج األسماك عند درج��ة )����2( مل��دة 9	

)��15م( إلى )��20م( ملدة 48ساعة .
للتخزين  أو  للطهي  األس��م��اك  إع����داد  ع��ن��د 
املنزلي تفصل رؤوسها عن أجسامها وكذلك جميع 

األحشاء وتنظف وتشطف باهتمام .
الأ�صماك امللوثة باملعادن الثقيلة :

إن حدوث خلل فى الوسط املائي الذي تعيش 
تتلوث  وق��د  كبيرًا  ض���ررًا  بها  يضر  األس��م��اك  فيه 
املعادن  ببعض  فيها  تعيش  التي  واملياه  األسماك 
الثقيلة مثل ) الزئبق والرصاص والنحاس والزنك 
التصرفات  ج���راء  م��ن  وغ��ي��ره��ا   .... وال��ك��ادم��ي��وم 
امل��ص��ان��ع والصرف  ك��إل��ق��اء م��خ��ل��ف��ات  اخل��اط��ئ��ة 
الصحي فى املجارى املائية، ولقد أثبتت الدراسات 

باملعادن  امللوثة  األسماك  على  اإلنسان  تغذية  أن 
الثقيلة تسبب له تسممًا يترتب عليه الكثير من 

األضرار فعلى سبيل املثال جند أن : 
: تظهر على اإلنسان  الزئبق  التسمم بأمالح 
شلل  متضمنة  شديدة  عصبية  أع��راض  شكل  فى 
متقدمة  ح��االت  وفى  واألصابع  واللسان  بالوجه 

اإلصابة يشمل شلل جلميع الوظائف احلركية .
األعراض  تظهر   : الرصاص  بعنصر  التسمم 
على هيئة أعراض عصبية وإعاقة ذهنية باألطفال 
واختالل فى سلوكياتهم ودائمًا ما يصحبه أنيميا 

شديدة ) فقر دم ( .
لإلنسان  يسبب   : الكادميوم  بعنصر  التسمم 
اإلصابة مبرض البول السكري وارتفاع دائم لضغط 

الدم وقد يؤدى إلى العقم والفشل الكلوي.
التسمم بعنصر النحاس : تظهر أعراضه على 
املخاطية  األغشية  فى  وتأكل  تهيج  على  اإلنسان 
وت��ه��ت��ك ف��ى األوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وأن��س��ج��ة الكلى 
والكبد والتهاب بالعن وتهيج فى اجلهاز العصبي 

املركزي. 
وينتج عن زيادة نسبة احلديد فى اإلنسان إلى 

تهتك األنسجة .
وقانا الله وإياكم شر هذه األمراض .

اعداد
 د.جمال علوان

مدير عام الشئون البيطرية

اأمرا�س الأ�صماك 

وتاأثريها على 

�صحة امل�صتهلك

ومن  األمراض  من  للعديد  تتعرض  األخرى  احلية  الكائنات  شأن  شأنها  األسماك 
هذه األمراض ما هو بكتيري أو طفيلي أو فطرى أو فيروسي أو ناجت عن خلل فى البيئة 

احمليطة .
وقد توصل العلماء إلى أن بعض األمراض التي قد تصيب األسماك قد يترتب عليها 

أضرار أو مخاطر على صحة اإلنسان فى حالة استهاكه لها .



واستصالح  ال���زراع���ة  وزارة  س��ي��اس��ة  إط���ار  ف��ى 
الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  فى  األراض��ى ممثلة 
السمكية والتى وضعت استراتيجيتها على أساس 
االستغالل األقصى واألمثل للموارد املتاحة؛ حيث 
تهدف اخلطة االستراتيجية للهيئة خالل األعوام 
نصيب  مبتوسط  االرتقاء  الله-  شاء  -إن  القادمة 
استهالك الفرد والوصول بالطاقة اإلنتاجية الكلية 
مطابقًا  اإلن��ت��اج  يكون  أن  على  درج���ة  أقصى  إل��ى 
األوروبى  االحت��اد  وأن  خاصة  العاملية  للمواصفات 
الدول  قائمة  على  ب����إدراج مصر  ق����رارًا  أص���در  ق��د 
من  اعتبارًا  البحرية  واملنتجات  لألسماك  املصدرة 
2004/1/17م؛ لذا تسعى الهيئة من خالل القائمن 
عليها على دعم التعاون العلمى والتكنولوجى مع 
الدول الصديقة والشقيقة؛ حيث كان إحدى ثمار 
هذا التعاون املثمر البناء افتتاح  األستاذ الدكتور/ 
بروتوكول  فاعليات  عثمان  محمد  فتحى  محمد 
التعاون العلمى والتكنولوجى املشترك مع احلكومة 
اإليطالية لتنمية االستزراع البحرى فى السواحل 
 2500 بحوالى  تقدر  ملساحة  متتد  التى  املصرية 
املتوسط  )األب��ي��ض  العظمين  البحرين  على  كم 
واألحمر وهو احليز فى قاع البحر املتاخم للساحل 
حتى عمق نحو 200 متر املجال احليوى لعمليات 
الضرورى  الطبيعى  ال��غ��ذاء  لوفرة  وذل��ك  الصيد( 
أمام  الرصيف  ه��ذا  ع��رض  يبلغ  حيث  لألسماك؛ 
الدلتا نحو 50 كم فى املتوسط وقد يصل إلى امتداد 
قدره 75 كم أمام بورسعيد ويبلغ عرضه فيما بن 
اإلسكندرية والسلوم نحو 15 كم وميكن القول بأن 
اجلانب األكبر من هذه املساحة الساحلية الصاحلة 

للصيد غير مستغلة متامًا .
فى  املهمة  األحمر  البحر  مصايد  تتركز  كما 
خليج السويس الذي ميتد مبساحة 280 كم ويتراوح 
عرضه بن 20-50 كم ويبلغ متوسط عمقه حوالى 
شباك  لالستخدام  يصلح  مستوى  وقاعه  كم   50
ذاته  حد  فى  السويس  خليج  ويعتبر  فوقه  اجل��ر 

جزءًا من الصيد القارى للبحر األحمر نفسه.
أما خليج العقبة فهو عميق جدًا، حيث يزيد 
عمقه عن 1000 متر وقد يصل إلى 2400 متر، ومن 
ويتميز ساحل  ثم ال يصلح للصيد بشباك اجل��ر 
ال��ب��ح��ر األح��م��ر ج��ن��وب ال��س��وي��س ب��ك��ث��رة الشعاب 
امل��رج��ان��ي��ة وع���دم اس��ت��واء ق��اع��ه فيما ع���دا بعض 

املناطق املهمة كاملنطقة املمتدة من جنوب سفاجة 
إلى القصير واجلنوب من رأس بناس؛ حيث يتسع 
الساحل وال توجد شطوط مرجانية على مساحة 
كبيرة من داخل البحر تصل إلى ) 10 كم وأحيانًا 

إلى 30 كم ( .
 ه���ذه ه���ى ال��س��واح��ل امل��ص��ري��ة ال��ت��ى تسعى 
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الستغاللها 
االستغالل األمثل من خالل هذا البروتوكول العلمى 
وبروتوكوالت  الصديقة  اإليطالية  احلكومة  مع 
بأن  علمًا   ) إلخ  التايالندية...  احلكومة   ( أخ��رى 
مليون   37 مبلغ  اإلي��ط��ال��ى  ل��ل��ب��روت��وك��ول  املجند 
جنيه تنفق بالكامل على هذا املشروع النموذجى 
لالستزراع البحرى لألسماك هذا املشروع القومى 
وعلمية  تكنولوجية  ومب��واص��ف��ات  بيئيًا  م��ؤم��ن 
مفرخ  إن��ش��اء  ع��ل��ى  يشمل  ح��ي��ث  ج����دًا؛  متقدمة 
مدعمًا  عامليًا  املطلوبة  البحرية  لألسماك  بحرى 
بطلمبات متقدمة لتجديد املياه وأقفاص سمكية 
البحرية وبعد  بحرية لتنمية اصبعيات األسماك 
تدريب  مركز  إنشاء  وهو  القصيد  بيت  يأتى  ذلك 
وتكنولوجى  علمى  م��س��ت��وى  أع��ل��ى  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم 
لتدريب نخبة من أبناء الهيئة كنواة لهذا املشروع 
القومى ثم االنطالق فى هذا املجال وكأى مشروع 
ناجح مبنى على أسس علمية مدروسة ومتطورة 
املشروع  لهذا  األساسية  القاعدة  بناية  من  بد  ال 
هذا  مواكبة  على  القادر  املصرى  اإلنسان  وهو  أال 
التطور املذهل، فقد مت عقد ثالث حلقات دراسية 
أبناء  ع��ن )ج���ودة األس��م��اك( ملتدربن م��ن خ��ي��رة 
واملفرخات  السمكية  )امل��زارع  فى  العاملن  الهيئة 
البحرية – املصايد( وكذا رجال األعمال أصحاب 

املزارع اخلاصة )املستثمرين (.
البرامج  إع���داد  مت  ال��دراس��ي��ة  احللقات  ه��ذه 
التدريبية والزيارات امليدانية اخلاصة بها مبعرفة 
)اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد( والتى حرصت 
على أن يتم تدريس هذه احللقات سلة من خيرة 
ع��ل��م��اء م��ص��ر ف��ى م��ج��االت االس���ت���زراع السمكى 
البحار  علوم  ومعهد  ال��زراع��ة  كليات  من  البحرى 
وامل��ص��اي��د واألك��ادمي��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة؛ ح��ي��ث شملت 
املادة الدراسية لهذه احللقات الثالثة على جميع 
املشروع  هذا  تخدم  التى  املتقدمة  العلوم  مناحى 

القومى على سبيل املثال ال احلصر.

اخلارجية  ل��ل��ت��ج��ارة  احمل������ددة  1-  ال���ع���وام���ل 
ل���ألس���م���اك. )ش�����روط االحت�����اد األوروب�����ى 
للمواصفات القياسية جلودة األسماك (. 

الطازجة  لألسماك  القياسية  2-  املواصفات 
أثناء اإلنزال فى املوانى.

3- املخزون السمكى وكيفية إدارة املصايد.
فى  املستخدمة  امليكروبيولوجية  4-  الطرق 

تقييم جودة األسماك.
5-  املواصفات القياسية لألسماك املصادة من 

املزارع السمكية.
6- تفريخ األسماك البحرية.

7- الطرق املختلفة حلفظ األسماك.
8- ادارة املوانى.   9- نظم االستزراع. 
10 - كيفية إنشاء األقفاص السمكية.

ويشرف على وحدة التدريب باملشروع القومى 
د.م/ ناصر عارف الشعراوى رئيس اإلدارة املركزية 
وحدة  ويشرف على  بالهيئة،  واملشروعات  للتنمية 
جودة األسماك باملشروع األستاذ املهندس/ محمد 
أحمد شعبان رئيس اإلدارة املركزية لشئون مكتب 
النهوض  فى  جهدًا  اليألوا  واللذان  الهيئة  رئيس 
ب��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج بشتى ال��ط��رق وال��وس��ائ��ل؛ حيث 
باجلهد  يبخالن  وال  الشخصية  باملتابعة  يقومان 
البرامج  ه��ذه  من  القصوى  االستفادة  سبيل  فى 

حتى حتقق الهدف املنشود منها .
كما ال نغفل اجلهود املبذولة من املنسق الفنى 
أخذ  ال��ذي  العربي  السيد  محمد  أ.م/  للمشروع 
حيث  وكبيرة؛  صغيرة  بكل  االهتمام  عاتقه  علي 

ميسك بزمام األمور بحكمة وعلم واقتدار.
الله- على خطى واثقة  وسوف تتوالى -بإذن 
حسب  القومى  امل��ش��روع  ه��ذا  مراحل  تنفذ  واعية 
ال��ث��الث��ة القادمة  ال��س��ن��وات  ل��ه خ���الل  امل��خ��ط��ط 
نستطيع بعدها أن تكون ملصر الريادة فى االستزراع 
العربية  املنطقة  مستوى  على  لألسماك  البحرى 
واإلفريقية والشرق أوسطية هذه هى مصر وهؤالء 

هم أبناء مصر .
 وصدق الله العظيم إذ يقول فى محكم كتابه 

العزيز 
   }اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سئلتم{

صدق الله العظيم .
إعداد/  اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد 

الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�صمكية تقطف ثمار �صيا�صتها 

الطموحة للنهو�س بال�صتزراع ال�صمكي البحري فى ال�صواحل 

امل�صرية مع احلكومة الإيطالية ال�صديقة



ــرة  ــح ب

ــــــو اإدك

البحيرة  محافظة  فى  وتقع  املاحلة،  الشمالية  مصر  بحيرات  إحدى  هى 
وتتغذى من بوغاز املعدية بالبحر األبيض املتوسط وهى من أنظف البحيرات 
الشمالية وأقلها تلوثًا لعدم إلقاء مخلفات صرف صحى أو صناعى بها، وميكن 

القاء الضوء عليها من عدة محاور :
أواًل : املداوى ) منافذ خروج األسماك ( وتشمل املنافذ اآلتية:

            ) إدكو - كوم باج - هلت البحيرة - النمرة - حرب - الليالى - املعدية - 
منشية بسيونى - الكنايس (. 

ثانيًا : حرف الصيد املنتشرة فى البحيرة : 
             ) اجلوابى - الطراحة - السنار - خداوى الغطيان - الطاقم أو الناعمة 

- الدبة - غزل احلنشان - غزل اجلمبرى (. 
ثالثًا : املشاكل التى تعرضت لها البحيرة :

1- التجفيف:
االستزراع  إل��ى  وحتويلها  ش��دي��د  تناقص  إل��ى  أدى 
النباتى عالوة على تعدى قلة من املزارعن على أجزاء 
شاطئية أخرى وجتفيفها وضمها إلى األراضى الزراعية 
وهذا لن يتكرر اآلن فى ظل القيادة الرشيدة لألستاذ 
الدكتور / محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة، حيث وقع 
سيادته عقد املرحلة الثانية من مشروع حتديد احلدود 
اجلغرافية للبحيرات واملسطحات املائية وإنتاج خرائط 

رقمية معتمدة وموثقة.
2- التلوث:

البوص  انتشار  هو  للتلوث  الرئيسى  السبب  يرجع 
واحلشائش والنباتات املائية بكثافة فى مساحات كبيرة، 
وكذا ورد النيل مما يؤدى إلى ركود املياه فى هذه املناطق 
وعدم حركتها مما تسبب فى تغير خواص املياه وتلوثها 
وبتوجيهات أ.د / محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة فقد 
مت إمداد بحيرة إدكو بحفار برمائى على صاالت بحرية 
)حفار صندل( للعمل على تطهير البحيرة وشق القنوات 
لتحريك املياه الراكدة وتنفيذ اإلزاالت واملخالفات التى 

تتم على أرض هذه البحيرات أول بأول.
3- إقامة املزارع:

تسبب اإلهمال فى تطهيرها وإقامة املزارع املرخصة 
وغير املرخصة فى تقلص مساحة البحيرة من 17 ألف 
فدان عام 1982م إلى حوالى 5 آالف فدان منها 3 آالف 
خارج اخلدمة، فمساحة البحيرة كانت فى تناقص كل 
على  امل���زارع  أص��ح��اب  واستيالء  التجفيف  بسبب  ع��ام 
مساحات كبيرة باملخالفة للقانون وكذلك اإلهمال فى 
بوص  عن  عبارة  ف��دان  آالف   3 حيث  البحيرة؛  تطهير 
وورد النيل وحشائش باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الطمى 
مساحات  بجفاف  يهدد  مما  البحيرة  داخ��ل  والرواسب 
كبيرة وقد مت االنتهاء من هذه املعوقات بفضل توجيهات 
أ. د/ محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة الواعية بإمداد 
البحيرة بحفار برمائى على صندل بصفة دائمة إلزالة 
هذه املعوقات أول بأول قبل استفحالها؛ حيث مت تطهير 
وإزالة التعديات وفتح أبواب لصالح الصيد احلر مبناطق 

) كوم بالج - قناة طاهر - الكنايس - وش اخلليج - باب 
املسطح  داخ��ل  لألسراب  وتعميق  تطوير  وك��ذا   ) بصلة 
ميناء  م��ن  كبير  ج��زء  وتعميق  الطرفاية  ب��ك��وم  امل��ائ��ى 
للشفاط؛ حيث  ترسيب  وعمل حوض  باملعدية  الصيد 
بلغت قيمة األعمال املنفذة خالل الفترة من 2011/1/1م 
تنمية  وك��ذا  جنيه   )634650( مبلغ  2011/6/30م  حتى 
وتطوير مناطق )الصهرة - حنفور - باب زمزم - السعوة 

- قناة طاهر(. 
4- الشب����ت:

تثبيته  يتم  غ��زل مخالف ضيق ج��دًا  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 
الشبتة من  وط��ول  أوت���اد  ع��ن طريق  البحيرة  ق��اع  ف��ى 
150م : 300م يتم غرسها باألماكن احلساسة بالبحيرة 
وأماكن وش البحيرة والقنوات التى تلتقى عندها مياه 
يتم  والتى  املتوسط  األبيض  البحر  مياه  مع  البحيرة 
فيها تربية األسماك وعمليات وضع البيض والتفريخ، 
املنطقة  هذه  فى  باالنهيار  السمكية  الثروة  يهدد  مما 
نظرًا الصطياد األمهات والزريعة، باإلضافة إلى نفوق 
مالين األسماك خالل فصل الشتاء عندما تقوم بقطع 
الطريق على األسماك الهاربة من ملوحة مياه البحر 
إلى البحيرة، حيث تصطدم بغول الشبت وال تستطيع 
تتحمل  ال  التى  البلطى  أسماك  ومت��وت خاصة  امل��رور 
فتحى  محمد  د/  أ.  وبتوجيهات  البحر،  مياه  ملوحة 
عثمان مت التنسيق مع شرطة املسطحات فى القضاء 
ع��ل��ى ه���ذه امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ى ت��ه��دد امل���خ���زون السمكى 

بالبحيرة وذلك بالتطبيق احلازم للمخالفن .
5- صيد الزريعة:

عليهم صيادو  يطلق  الصيادين  تقوم مجموعة من 
قاع  فى  يغطسون  حيث  الغطس؛  بدل  بارتداء  الطبب 
الزريعة  لصيد  مخالف  غ��زل  ويستخدمون  البحيرة 
ويبيعونها ألصحاب املزارع بأسعار خيالية، وبالتالى فإن 
يحرم  ألنه  اإلنتاج  على  يقضى  اخلاطئ  السلوك  هذا 
البحيرة من دورات اإلنتاج التى تقوم بها األسماك فى 
د/ محمد  أ.  بتوجيهات  أيضًا  تكبر،  تركها حتى  حالة 
باملراقبة  الظاهرة  القضاء على هذه  فتحى عثمان مت 

الشديدة واحلازمة بالتنسيق مع شرطة املسطحات .

فى  تصب  التى  الزراعية  املصارف   : رابعًا 
البحيرة:

	 مصرف إدكو اخليرى من اجلهة الغربية.
	 وصلة كوم بلح املتفرعة من مصرف إدكو اخليرى.
	 باب زمزم املتفرع من مصرف إدكو اخليرى أيضًا.

	 مصرف طرد برسيق من اجلهة الغربية.
خامسًا : مشاكل لها حلول إلنقاذ البحيرة:

السمكية  امل������زارع  ب���ن  ي��ف��ص��ل  م��ص��رف  ح��ف��ر  مت  1 -
واملسطح املائى للبحيرة ملنع أية تعديات جديدة.

إمداد البحيرة بحفار برمائى بصندل بصفة دائمة  2 -
إلجراء أعمال التطهير وشق القنوات داخل البحيرة 
لتحريك املياه الراكدة وتنفيذ اإلزاالت واملخالفات 

والتعديات على أرض هذه البحيرات.
الهيئة  إش��راف  حتت  األهلية  احل��ف��ارات  جميع  إن  3 -
يقوم  ال  ح��ت��ى  السمكية  ال���ث���روة  لتنمية  ال��ع��ام��ة 
أص��ح��اب امل�����زارع ب��اس��ت��خ��دام ه���ذه احل���ف���ارات فى 

التعدى على املسطح املائى .
ه��ن��اك م��ن األم���ت���ار م��ن ال���رواس���ب ال��ط��ي��ن��ي��ة يتم  4 -
االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ف���ى حت��س��ن خ����واص األراض����ى 
أو  خصوبتها  لزيادة  بالرمال  خللطها  الصحراوية 
من  االستفادة  يتم  وبالتالى  الطوب  ملصانع  بيعها 
اجلهات  مع  تنسيق  وهناك  الكبيرة  الرواسب  هذه 

املعنية بهذا الشأن .
تفعيل قوانن الصيد واحلزم فى تطبيقها. 5 -

الهيئة  م��ع  العلمى  ال��ت��ع��اون  ب��روت��وك��ول  مب��وج��ب  6 -
مت  الفضاء  وع��ل��وم  بعد  ع��ن  لالستشعار  العلمية 
املائية  للمسطحات  اجل��غ��راف��ي��ة  احل���دود  حت��دي��د 
الله-  -ب��ح��م��د  مت  وق���د  عليها  ال��ت��ع��دي��ات  ل��وق��ف 
االنتهاء من توثيق جميع بحيرات مصر الشمالية 
حلدود  خريطة  لدينا  وأصبح  العقارى  الشهر  فى 

هذه البحيرات .
إعداد 

اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد 



أواًل : الهائمات أو البانكتون :
بن  م��ن  وع���ددا  وت��ن��وع��ا  أهمية  األك��ث��ر  املجموعة  ه��ى 
كائنات الغذاء الطبيعى التى تنتشر فى البيئات املائية 
أو ش��روب. وتضم  أو عذبة  املتنوعة، سواء كانت ماحلة 
)حيوانات،  الكائنات  من  مجموعة  البالنكتون  كائنات 
ت��ت��واج��د ف��ى الطبقات  ن��ب��ات��ات أو ف��ط��ري��ات وب��ك��ت��ري��ا( 
احلركة  على  ال��ق��درة  لها  وليس  امل��ي��اه  م��ن  السطحية 
لتيارات  الطبيعية  احل��رك��ة  لتأثير  وتخضع  ال��ذات��ي��ة 
املياه أو األمواج. وتشكل الهائمات بيئة حيوية متكاملة 
يعتمد تواجدها وازدهارها على اتزان دقيق بن بعضها 
املائية  البيئة  خ��واص  بتغيرات  بشدة  وتتأثر  البعض 

الفيزيائية والكيماوية.
وتنقسم الهائمات إلى ثالث مجموعات هى: 

مجموعة   : � )الفيتوبالنكتون(	 النباتية  الهائمات 
ذات  اخل��الي��ا  ع��دي��دة  أو  أح��ادي��ة  الطحالب  م��ن 
املناطق  ت��س��ت��وط��ن  ال���ت���ى  احل��ق��ي��ق��ي��ة  األن���وي���ة 
السطحية من املياه )التى تصلها أشعة الشمس(. 
اخلضراء  ال��ط��ح��ال��ب  ال���دي���ات���وم���ات،  وت��ش��م��ل 

واخلضراء املزرقة والسوطيات النباتية. 
 : � ال���ه���ائ���م���ات احل���ي���وان���ي���ة )ال���زوب���الن���ك���ت���ون(	
أو  وح��ي��دة  الدقيقة  احل��ي��وان��ات  م��ن  مجموعة 
والسوطيات  القشريات  مثل:  اخلاليا  عديدة 
تتغذى  وال��ت��ى  ال���دي���دان  وب��ع��ض  وال��ه��دب��ي��ات 
الكائنات  من  وغيرها  النباتية  الهائمات  على 
وي����رق����ات بعض  ب���ي���ض  وي���ع���ت���ب���ر  ال���دق���ي���ق���ة. 
من  والقشريات  األسماك  مثل  املائية  الكائنات 

املجموعة.  هذه  مكونات  بن 

الكائنات  م��ن  مجموعة   : � البكتيرية	 ال��ه��ائ��م��ات 
وحيدة اخللية التى تفتقر إلى األنوية احلقيقية 
والكلوروفيل وتلعب دورًا فى غاية األهمية بقيامها 
بتحليل املواد العضوية إلى أمالح سمادية ذائبة.

تقسم  الهائمات  ف��إن  السابق،  للتقسيم  �وطبقًا  	
التى  والكائنات  )الطحالب  منتجة  هائمات  إلى 
)الهائمات  ومستهلكة  الضوئى(،  بالتمثيل  تقوم 
احليوانية التى تتغذى على الطحالب وغيرها(، 
ومحللة، هى البكتريا وغيرها من الكائنات التى 
تقوم بتحليل املواد العضوية إلى مركبات سمادية 

ذائبة تتغذى عليها الطحالب. 
الدقيقة  الطحالب  خاصة  النباتية،  الكائنات  وتعتبر 
ال��ت��ج��م��ع احليوى  ل���ه���ذا  ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال���ق���اع���دة 
)املنظومة االيكولوجية( حيث متثل هذه الكائنات 
تقوم  حيث  الغذائى؛  لإلنتاج  الرئيسى  املصدر 
بعملية معقدة تستطيع من خاللها تسخير طاقة 
الشمس واألمالح الغذائية )مركبات النيتروجن 
وغيرها(  والبوتاسيوم  والسليكات  والفوسفور 
وغاز ثانى أكسيد الكربون إلنتاج مركبات عضوية 
ودهون  ونشويات  سكريات  من  التعقيد  متفاوتة 
الرئيسى ألغلب  الغذاء  وبروتينات تشكل مصدر 
تواجد  ف��إن  ل��ذا،  املائية.  احليوانية  احلياة  ص��ور 
ازده��اره��ا فى أى مسطح  وم��ق��دار  الكائنات  ه��ذه 
الغذائية  األم��الح  تلك  وفرة  يرتبط مبدى  مائى 

ومدى كثافة الطيف اآلمن من ضوء الشمس.
السطحية  حتت  الطبقة  فى  معلقة  الهائمات  وتبقى 
فى  ويساعدها  مستمرة  بصفة  امل���اء  ع��م��ود  م��ن 
أجسامها  مسطح  وزي����ادة  حجمها  ص��غ��ر  ذل���ك 

هبوطها  سرعة  من  يحد  مما  ألوزان��ه��ا  بالنسبة 
ال��ق��اع. وه��ن��اك بعض األن���واع التى حتتوى  إل��ى 
مادة  أو  ه��وائ��ي��ة  ف��ق��اع��ات  أو  زي��ت��ي��ة  بقعة  ع��ل��ى 
جيالتينية خفيفة الوزن تساعدها فى البقاء فى 
الطحالب  بعض  وتستطيع  السطحية.  الطبقة 
امليكروسكوبية مضاعفة كتلتها احلية إلى ما بن 

15- 45 مرة خالل العام الواحد. 
وت��ش��ك��ل ال��ه��ائ��م��ات م��ك��ون��ًا أس��اس��ي��ًا ل��غ��ذاء األسماك 
والكائنات املائية األخرى. وتتفاوت أحجام كائنات 
حدود  فى  تكون  فقد  كبيرًا،  تفاوتًا  البالنكتون 
سنتيمترات  ع��دة  تبلغ  ق��د  أو  قليلة  ميكرونات 
)كما فى حالة قناديل البحر أو بعض الطحالب 

اخليطية(.
وتتبنى املراجع العلمية تقسيم لعشائر الهائمات يعتمد 
على تفاوت أحجامها، حيث تنقسم إلى هائمات 
فائقة الدقة أو ما يسمى “بالنانوبالنكتون” والتى 
دقيقة  وهائمات  ميكرون،   5 عن  أحجامها  تقل 
ميكرون،   50-5 ب��ن  ت��ت��راوح  )ميكروبالنكتون( 
ت���ت���راوح أحجامها  ال��ت��ى  ال��ص��غ��ي��رة  وال��ه��ائ��م��ات 
الكبيرة  ال��ه��ائ��م��ات  ث��م  م��ي��ك��رون،   500  -  50 ب��ن 
)ماكروبالنكتون( والتى قد تفوق أحجامها 2000 

ميكرون أو أكثر.

إعداد 

م. جيهان إمبابى 

مدير عام اإلدارة العامة للبحوث التطبيقية

كائنات الغذاء الطبيعى فى البيئة املائية وعالقتها بتغذية الأ�صماك

دورة اإلنتاج الطبيعى فى البيئة املائية

مجموعة  الطبيعى  الغذاء  كائنات  تضم 
املائية  واحليوانات  النباتات  من  متنوعة 
امل���ت���ع���اي���ش���ة وال����ت����ى ي��ع��ت��م��د ت���واج���ده���ا 
وان��ت��ش��اره��ا ع��ل��ى ع���اق���ات وث��ي��ق��ة بينها 

وبعضها البعض.
ث���اث مجموعات  ال��ك��ائ��ن��ات  ت��ل��ك  وت��ت��ب��ع 
)البانكتون(  ال��ه��ائ��م��ات  ه���ى  رئ��ي��س��ي��ة 
وال���س���اب���ح���ات )ال����ن����ك����ت����ون(، ال���ق���اع���ي���ات 

)البنتوس(،.
اجلزء األول



بريد الأ�صماك

س1: نسمع بصفة دائمة عبارة التنمية 
؟ السمكى  لإلنتاج  املستدامة 

ما املقصود بهذه العبارة ؟
م / مصطفى حسنى 

شرقية  – العباسة 
السمكى  املستدامة لإلنتاج  التنمية   :  1 ج�
الصيد،  جهد  وحت��دي��د  تنظيم  إل��ى  ت��ه��دف 
ويعنى ) عدد املراكب واملخزون السمكى ( فى 
مناطق الصيد لفترة طويلة تسمح باستمرار 
واحملافظة  السمكى  اإلنتاج  عمليات  وجتدد 
استنزافه  وع����دم  ال��س��م��ك��ى  امل���خ���زون  ع��ل��ى 
األمثل  باإلنتاج  مرتبط  وهذا  الزمن،  مبرور 
األسماك  م��ن  الصيد  كمية  وه��و  لألسماك 
بأحسن  واملستهلك  الصياد  على  تعود  التى 
املخزون  تأثير على  دون  ملدة طويلة  الفوائد 
احملافظة  م��ع  ال��ق��ادم��ة  ل��ل��س��ن��وات  السمكى 

البيئية. املنظومة  على 
ربيع م. أحمد عبداملنعم 

والتشغيل املركزية لإلنتاج  اإلدارة  رئيس 
ال��ش��روط وال��واج��ب��ات التى  س2: م��ا ه��ى 
الثروة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م��راع��ات��ه��ا  ي��ج��ب 
ال��س��م��ك��ي��ة وع�����دم اس���ت���ن���زاف امل���خ���زون 

؟  السمكى 
د.م / خ��ال��د ف���اروق ح��س��ن - ب���رج ال��ع��رب - 

االسكندرية.
ال��ت��ى يجب  ال��ش��روط وال��واج��ب��ات  ج����2 : 
السمكية  ال��ث��روة  على  للحفاظ  م��راع��ات��ه��ا 

السمكى كاآلتى:  املخزون  وعدم استنزاف 
والعمل  السمكى  املخزون  وتقييم  جتديد  1 -

السمكى. اإلنتاج  زيادة  على 
احمل���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة من  2 -

والتلوث. التدمير 
املراكب  ع���دد  وحت���دي���د  ال��ص��ي��د  ت��ن��ظ��ي��م  3 -
لضمان  املتاح  السمكى  للمخزون  طبقًا 

اإلنتاج. استمرارية 
الصيد. ولوائح  قوانن  تفعيل  4 -

املالئمة  الصيد  وطرق  معدات  استخدام  5 -
فى املكان والزمان.

تكاثرها  وقت  األسماك  أمهات  عدم صيد  6 -
بيضها. بوضع  لها  والسماح 

البواغيز  مواقع  من  الزريعة  صيد  ع��دم  7 -
بالبحيرات.

ومسطح  بحيرة  لكل  املنع  ق��رارات  تنفيذ  8 -
العامة  ل��ل��م��ص��ل��ح��ة  ح�����زم  ب���ك���ل  م���ائ���ى 

السمكى. املخزون  على  واحملافظة 
استزراع  م��ج��ال  ف��ى  االس��ت��ث��م��ار  تشجيع  9 -
توفير  ط���ري���ق  ع����ن  ال��س��م��ك��ي��ة  ال����ث����روة 

حتتية. وبنية  ائتمانية  تسهيالت 
د. مدنى على مدنى مدير عام االتفاقيات

اإلدارة  تلعبه  ال��ت��ى  ال���دور  ه��و  م��ا  س3: 
امل���رك���زي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وامل����ش����روع����ات فى 
احملافظة على البحيرات وزيادة مساحة 

الصيد احلر بها ؟
د.ع��ل��ى م��ح��م��د ع��ل��ى ال��ب��ي��ك – ال��ع��ري��ش – 

 . شمال سيناء 
للتنمية  امل���رك���زي���ة  اإلدارة  ت��ق��وم   : ج����3 
واملشروعات بالعمل فى عدة محاور فى وقت 
مصر  فى  السمكية  بالثروة  للنهوض  واح��د 
والتى  املصرية  البحيرات  تنمية  خ��الل  من 
فى  السمكية  ال��ث��روة  م���وارد  أه��م  م��ن  تعتبر 
مصر، فهناك البحيرات الساحلية )البردويل 
- مالحة بورفؤاد - املنزلة - البرلس - إدكو 
- م���ري���وط( وال��ب��ح��ي��رات ال��داخ��ل��ي��ة )امل���رة  
وادى  م��ن��خ��ف��ض��ات   - ق����ارون   - ال��ت��م��س��اح   -
وفروعه  النيل  ونهر  العالى(  السد   - الريان 
مت  فقد  السمكى  االس��ت��زراع  إل��ى  باإلضافة 
البحيرات  لهذه  اجلغرافية  احل��دود  حتديد 
م��ع��ت��م��دة بهدف  رق��م��ي��ة  وإن����ت����اج خ���رائ���ط 
الثروة  إنتاج  وتنمية  عليها  التعديات  وقف 
تطوير  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا  فيها  السمكية 
خالل  م��ن  السمكية  ال��ث��روة  إدارة  منظومة 
ومتكاملة  شاملة  بيانات  قاعدة  أول  إنشاء 
الثروة السمكية فى  تساعد فى تنمية وإدارة 

مصر.
ال��ت��ع��اق��د على  وع��ل��ى اجل��ه��ة األخ����رى مت 
مبحرك  ماصة  قاطعة  كراكة  وتوريد  تنفيذ 
مساعد  وم��ح��رك  ح��ص��ان(   1299( رئ��ي��س��ى 
مبلغ  ب���إج���م���ال���ى  ح����ص����ان(   469( ق����درت����ه 
شركة  ب����ورش  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   35.014680
البحرية الستخدامها فى  القناة لإلنشاءات 

والواقعة  التابعة  واملوانى  البواغيز  تطهير 
أعمال  وتنفيذ  الهيئة  ووالي��ة  إش��راف  حتت 

املطلوبة.  التكريك 
كما مت تدعيم البحيرات ) املنزلة - البرلس 
بحيرة  لكل  جديد  برمائى  بحفار   ) إدك��و   -
البحيرات  لهذه  التطهير  عمليات  الج��راء 
املياه  لتحريك  البحيرة  داخل  القنوات  وشق 
التى  واملخالفات  اإلزاالت  وتنفيذ  ال��راك��دة 

تتم على أرض هذه البحيرات .
فقد  سيناء  شمال  محافظة  صعيد  وعلى 
وحواجز  حماية  رؤوس  بإنشاء  الهيئة  قامت 
سابقة  فى   2  ،  1 البردويل  بحيرة  لبوغازى 
األولى فى تاريخ بحيرة البردويل كما قامت 
الالزمة  التطهير  مبعدات  البحيرة  بتدعيم 
التصميمية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
البردويل،  ل��ب��ح��ي��رة  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
 – التلول   ( البحيرة  م��راس  تطوير  وكذلك 

– بجيلة(. اغزايون - النصر 
10 حفارات للعمل على  وأيضًا هناك عدد 
ف���ى تطهير  ب��ح��ري��ة الس��ت��خ��دام��ه��ا  ص����االت 
وتطوير البحيرات الشمالية كما قامت الورش 
املركزية التابعة للهيئة بتصنيع عدد 5 صاالت 
فى  الهيئة الستخدامها  بورش  بسطح مغلق 
ن��ق��ل امل��خ��ل��ف��ات ون���اجت ال��ت��ط��ه��ي��ر م��ن داخل 
البحيرات إلى األماكن املخصصة لذلك ومت 
ت��وزي��ع ه���ذه احل���ف���ارات ع��ل��ى ص��ن��دل لقطاع 
والدقهلية  وبورسعيد  بدمياط  املنزلة  بحيرة 

وقطاع بحيرة إدكو ومريوط.
ال��ه��دف م��ن��ه��ا تطهير  ت��ل��ك األع��م��ال  ك��ل 
وإنشاء  ب��واغ��ي��ز ج��دي��دة  وإن��ش��اء  ال��ب��واغ��ي��ز 
وحمايتها  امل��ي��اه  لتجديد  محيطة  ق��ن��وات 
م���ن ال���ت���ع���دي���ات وت���ط���وي���ر وت��ع��م��ي��ق داخ���ل 
داخل  شعاعية  قنوات  وحفر  املائى  املسطح 
النباتى  ال��غ��ط��اء  وك��ش��ف  وإزال����ة  ال��ب��ح��ي��رات 
احلر  للصيد  الصاحلة  امل��س��اح��ات  لتوسيع 
وتنميته  السمكى  امل��خ��زون  على  واحل��ف��اظ 
مبا  امل��س��ت��خ��دم��ة  ال��ص��ي��د  ح���رف  تقييم  م��ع 

تطويرها.  يضمن 
د. م/ ناصر عارف الشعراوى

واملشروعات للتنمية  املركزية  اإلدارة  رئيس 



تتميز محافظة كفر الشيخ بانتشار 
االس���ت���زراع ال��س��م��ك��ى ب��أن��واع��ه وكذا 
موقعها  لطبيعة  نظرًا  الصيد  مهنة 
ي��ح��ده��ا م��ن الشمال  امل��م��ي��ز؛ ح��ي��ث 
الغرب  ومن  املتوسط  األبيض  البحر 
الفرع الثانى لنهر النيل )فرع رشيد( 
البحيرات  أك��ب��ر  رح��م��ه��ا  ف��ى  وي��ك��م��ن 
)بحيرة  املساحة  حيث  من  الشمالية 
النتهاكات  ت��ع��رض��ت  ال��ت��ى  ال��ب��رل��س( 
األمر  ال��واع��ي��ة  غير  للقلة  وت��ع��دي��ات 
الذى دعا إلى قيام أكبر حملة إلزالة 
هذه  ع��ن  واملخالفات  التعديات  ه��ذه 
البحيرة؛ حيث مت إزالة كافة احلوش 
والسدود والتحاويط داخل البحيرة .

واحلملة جاءت ضمن سياسة الهيئة 
للمعتدين  بالتصدى  يناير   25 وث��ورة 
على  التعديات  وإزال���ة  أمالكها  على 
إنتاج  وم��ض��اع��ف��ة  ال��ب��رل��س  ب��ح��ي��رة 
البرلس،  بحيرة  فى  السمكية  الثروة 

والقضاء على املعوقات وتنميتها .
ومن أجل أن تسترد الدولة هيبتها 
على أمالكها بإزالة أى تعدى يقع على 
األستاذ  لتوجيهات  وتنفيذًا  أمالكها 
الدكتور / محمد فتحى عثمان رئيس 
الهيئة إلى قيادات الهيئة املتمثلة فى 
رئيس  الشعراوى  ع��ارف  ناصر   / د.م 
واملشروعات  للتنمية  املركزية  اإلدارة 
واملهندس / عالء عفت حلمى رئيس 
الشيخ  كفر  ملنطقة  امل��رك��زي��ة  اإلدارة 
واحلاسم  ال��ف��ورى  التصدى  ب��ض��رورة 

على  ال��واق��ع��ة  التعديات  كافة  إلزال���ة 
أمالك الهيئة واملخالفات داخل بحيرة 
داخل  بأكملها  تقع  وال��ت��ى  ال��ب��رل��س 
مساحة  على  الشيخ  كفر  محافظة 
يتم  ه��ذه احلملة  وأن  ف��دان  أل��ف   13
البرلس  تنفيذها حاليًا داخل بحيرة 
جاءت  وهى حملة   ... البحيرة  وحرم 
فى وقتها بعد أن سبقتها حملة إلزالة 
بهدف  املنزلة  بحيرة  على  التعديات 
تنمية حقيقية للثروة السمكية داخل 
بحيرات مصر التى هى األمل السريع 
واألك���ي���د ل��ل��خ��روج م���ن أزم�����ة نقص 

البروتن احليوانى .
وتهدف إلى صالح جميع املواطنن 
الدخل  وذوى  ال���ك���ادح���ن  وخ���اص���ة 
بكافة  األس����م����اك  ل��ت��وف��ي��ر  احمل������دود 

أنواعها وبأسعار مناسبة لهم .
تعرضت  ق��د  ال��ب��رل��س  بحيرة  وأن 
لالغتصاب  املاضية  ال��س��ن��وات  خ��الل 
وعبث   .. واالح����ت����ك����ار  وال���ت���م���زي���ق 
م��ن��ه��ا مساحات  اق��ت��ط��ع��ت  ع��ص��اب��ات 
 ... ب��ال��ق��وة  عليها  وس��ي��ط��رت  واس��ع��ة 
أثرت  املشروعة  غير  املمارسات  وه��ذه 

على إنتاج البحيرة .
اتخاذ  م���ن  ب���د  وال  ك����ان  ول���ذل���ك 
ق������رارات ح��اس��م��ة ت���ه���دف إل����ى وقف 
ومحاصرة  البحيرة  داخ��ل  التخريب 
والتحاويط  واحل��وش  السدود  مافيا 

ووقف االستغالل وخرق القانون .
البحيرة  داخ���ل  اآلن  ي��ح��دث  وم���ا 

من عمليات اإلزال��ة هو إلنقاذ الثروة 
ومضاعفة  البحيرة  وتنمية  السمكية 

إنتاجها من كافة أنواع األسماك .
امل����ع����دات  ع���م���ل  م���ض���اع���ف���ة  وأن 
أكبر  لتنفيذ  ال��ب��رم��ائ��ي��ة  ل��ل��ح��ف��ارات 
التعديات  لتشمل  اإلزاالت  م��ن  ق��در 
كامل  على  البحيرة  داخ���ل  امل��وج��ودة 
ليس  واحل��م��ل��ة  ال��ب��ح��ي��رة...  محيط 
كافة  إزال��ة  يتم  م��دة معينة حتى  لها 
من  أكبر  احلملة  هذه  وأن  التعديات، 
احلمالت السابقة والتى كانت آخرها 
عام 1995 بالتنسيق مع رجال القوات 
املائية ..  املسلحة وشرطة املسطحات 
االولى  بالدرجة  قومى  وأن هذا عمل 
 .. اجلهود  كل  فيه  تتضافر  أن  والب��د 
وه���و ن��ت��اج ت��راك��م��ات س��ن��وات طويلة 
الطريق  على  ال��ث��ورة  أث��ن��اء  وتعديات 

الصحيح لتنمية الثروة السمكية .
على  امل���ك���ب���رة  احل���م���ل���ة  وب�������دأت 
ومازالت  2011/4/18م  من  البحيرة 
عمليات  مت������ام  ح���ت���ى  م���س���ت���م���رة 
ف��دان حتى   2990 إزال��ة  اإلزال��ة ومت 
من   %  50 ح��وال��ى  مت��ث��ل  وه���ى  اآلن 
الهيئة  ح��ف��ارات  ب��واس��ط��ة  اإلزاالت 
حفارات   7 بعدد  للمنطقة  والتابعة 
وقد  برية،  حفارات  بجانب  برمائية 
مما  كاملة  إزالة  التعديات  إزالة  مت 
إعادة مكان  األثر فى  له عظيم  كان 

احلر. للصيد  املخالفة 
أعمال  تكلفة  اجمالى  بلغت  وق��د 
يقدر  م��ب��ل��غ  ت��اري��خ��ه  ح��ت��ى  اإلزاالت 
عدد  وأن  تقريبًا(  جنيه  أل��ف   550( ب� 

املخالفن بلغ 183 مخالفًا .
أفضل  من  البرلس  بحيرة  وتعتبر 
بحيرات مصر مما كان له عظيم األثر 
فى تصدر مئات األطنان من األسماك 
لكافة  وأح��ج��ام��ه��ا  أن��واع��ه��ا  بجميع 

احملافظات .
هى  فى مصر  السمكية  ال��ث��روة  إن 
من  للخروج  واألك��ي��د  السريع  األم��ل 
أزمة نقص البروتن احليوانى .. ويعد 
إنتاج بحيرة البرلس من أهم املصادر 

الطبيعية لألسماك فى مصر.
إعداد

م/ داليا األلفى شتا
مراسلة صحفية مبنطقة 

كفرالشيخ

ثورة 25 يناير.. وحملة وقف العدوان 

على عرو�ض البحريات.. بحرية الربل�ض



وعن طرق الكشف عن تلوث املياه هناك :
الطعم(. طرق طبيعية : تتمثل فى )درجة احلرارة – الرائحة – اللون – 	•

	•طرق حيوية : ميكن االستدالل بها عن وجود تلوث ناجت عن مياه الصرف 
الصحى عن طريق الكشف عن املجموعة البكتيرية واملعروفة باسم بكتيريا 

الكوليفورم وأهم أنواعها اكريشيا كوالى وبكتيريا استروباكتر.
احليوى-  طرق كيمائية : تتمثل فى تقدير األكسوجن )الذائب فى املياه – 	•

الكيماوى(.
كذلك قياس تلوث املياه بالفوسفات.

وقياس تلوث املياه بالكبريت.
وقياس نسبة ثانى أكسيد الكربون فى املياه وخطورته على األحياء فى املياه 
ويجب أاليزيد على السطح عن 10 مليجرام / لتر ولكن يزيد بالقاع كذلك 
استخدام قرص الشفافية الختبار العكارة والناجتة أما من زيادة اخلصوبة 

أو أتربة وخالفه.
وقد يؤدى تلوث املياه واملصايد إلى آثار بيئية خطيرة منها تدمير النظام 
البيئى وهجرة جماعية لألسماك مما يترتب عليه قلة اإلنتاج أو نفوق جماعى 
الصيد  مناطق  فى  الشباك  متزق  كذلك  األنواع  بعض  وانقراض  لألسماك 
استمرار  أن  عن  فضال  الصلبة  باملخلفات  املصايد  تلوث  بسبب  وتدميرها 
التلوث يؤدى إلى حتول املصايد إلى مناطق ميتة تسبب هجرة الصيادين كما 
أن امللوثات اخلفيفة والتيال تؤدى إلى نفوق األسماك وتتراكم فى أجسامها 
بطريقة  عليها  يتغذى  الذى  اإلنسان  إلى  الغذائية  السلسلة  خالل  وتنتقل 

مباشرة أو غير مباشرة وتسبب له األمراض على حسب نوع امللوث وتركيزه.
وعن اآلثار الصحية على صحة األسماك ظهور األمراض وانتشارها بن 
املرض  حاملة  لألسماك  اجلماعى  النفوق  وتسبب  أنواعها  بكافة  األسماك 
تؤثر  أو  أخرى  بأمراض  لإلصابة  عرضة  وتصبح  األسماك  مناعة  وتضعف 
بعض  تراكم  أو  لإلنسان  العدوى  هذه  نقل  إمكانية  إلى  إضافة  النمو  على 
العناصر الثقيلة الضارة باإلنسان بإستمرار تناولها هى وغيرها من األغذية 
كما يساعد التلوث على انتشار األمراض خاصة الفشل الكلوى وااللتهابات 

الكبدية وأكثر الفئات تضررًا هم الصيادين .
وعن اآلثار االقتصادية فإن تلوث املصايد يؤدى إلى هجرة األسماك وندرة 
الصيادين  الفقر بن  وانتشار  االقتصادى  العائد  قلة  إلى  تؤدى  الصيد مما 
إضافة إلى تأثيره على االقتصاد القومى وكذلك هجرة مهنة الصيد وزيادة 

نسبة البطالة 
تصديرها،  ملوثة يصعب  من مصادر  يتم صيدها  التى  األسماك  أن  كما 
إلى  والقاروص  الدنيس  من  املمتازة  األسماك  تصدير  وقف  مثال  وخير 

أوروبا.
وعن اآلثار االجتماعية فقد يؤدى التلوث إلى قلة اإلنتاج وبالتالى العائد 
والبلطجة  البطالة  إلى  النفوس  ضعاف  الصيادين  من  معينة  لفئة  املادى 

والسرقة .
وعن اإلجراءات املتبعة لوقف التلوث وتأثيره على املصايد فالبد من حتويل 
املعاجلة  بعد  جانبية  إلى مصارف  الصناعية  املنشآت  من  الصناعى  الصرف 

دون إلقائها فى النيل أو البحر كذلك التوسع فى معاجلة الصرف الصحى 
مياه  فى  إلقائها  قبل  الصحى  الصرف  ملياه  املعاجلة  محطات  بإنشاء  وذلك 
البحيرات وكذلك التوسع فى إنشاء فتحات لتغذية مياه البحيرات من البحار 

الطبيعية ملعاجلة اآلثار السلبية للصرف الصحى عبر سنوات ماضية .
الرى  وزارة  بها  وتقوم  واملصارف  للترع  الدورى  التطهير  من  البد  كذلك 
وذلك النتشال ورد النيل الذى يسبب موته وحتلله آثار سلبية كثيرة واحلد 

من القاء املخلفات الصلبة مثل نواجت مخلفات مصانع السماد العضوى .
كذلك تطبيق القوانن وااللتزام بنصوص االتفاقيات الدولية إضافة إلى 
تطبيق القوانن احمللية سواء ماينص على مواصفات وشروط إلقاء مخلفات 

الصرف أو تطبيق القوانن اجلنائية نحو املخالف .
بيئى  توازن  إلحداث  وذلك  البيئة  فى  احلية  الكائنات  استغالل  كذلك 

طبيعى.
الصحى  الصرف  إلقاء  عن  التام  التوقف  من  البد  التلوث  من  وللحد 
والصناعى والزراعى فى املياه بكافة أنواعها وإنشاء محطات صرف للمياه من 
املناطق السكانية الواقعة على النيل أو الشواطئ ومعاجلتها واستغاللها فى 
زراعة النباتات اخلشبية وإلزام جميع املصانع والشركات واملؤسسات مبعاجلة 

مياه الصرف واملخلفات قبل القائها مع االلتزام مبواصفات مياه الصرف .
وإنشاء  املخالفة  واملصانع  الشركات  من  وغرامات  رسوم  حتصيل  كذلك 
وحدة رصد بيئى بكل منطقة لعمل مسح شامل لرصد التلوث والعمل على 

تطبيق جميع القوانن والتشريعات التى تصدر بشأن حماية البيئة .
وعلى املستوى الدولى البد من إبرام العقود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية 

حلماية مقدراتنا وثرواتنا ومواردنا املائية مع الدول .
إعداد: د/ أحمد املزين

مدير عام املفرخات والزريعة 

وتعالى  سبحانه  الله  خلق  لقد 
الكون فى توازن طبيعى وانسجام 
إال أن تدخل اإلنسان أتلف البيئة

التلوث

البيئى

اللون  عدمية  بأنها  تتميز  النظيفة  فاملياه  امللوثة،  املياه  على  التعرف  السهل  من 
االستزراع  مجاالت  فى  خاصة  اكتشافه  ميكن  تغيير  أى  فإن  وعليه  والرائحة  والطعم 
فى  حتى  أو  األقفاص  أو  باألحواض  لألسماك  جماعى  نفوق  يحدث  أن  منها  السمكى 
نسبة  اختال  أو  الهائمات  نسبة  وجود  فى  ندرة  هناك  تكون  أن  أو  الطبيعية  املصادر 
والنقص  املياه  فى  األكسوجني  نسبة  فى  الشديد  النقص  كذلك  لبعضها  الهائمات 
الواضح فى منو األسماك والنقص الشديد فى زريعة األسماك فى املصادر الطبيعية 
وقد تهاجر األسماك من مكان آلخر؛ حيث إنه من املعروف أن األسماك دائمًا ماتبحث 
عن املكان اجليد حتى داخل احلوض وقد تظهر أنواع جديدة فى بيئة األسماك تتحمل 
ظروف التلوث وتنقرض أنواع أخرى مثا ماحدث فى بحيرة املنزلة واختاف التركيب 

احملصولى فى املصادر الطبيعية وكذلك قد حتتفى وتظهر بعض أنواع البكتيريا .

»كيفية اكت�صاف تلوث املياه فى جمالت ال�صتزراع ال�صمكى«

»هل ميكن الك�صف عن تلوث املياه«



حملافظة  التابعة  السمكية  األقفاص  مناطق  إلح��دى  زيارتي   عن  تقرير 
الثورة وض��رورة إيجابية التحرك لكل شخص فى  دمياط مستندًا على روح 
مجال تخصصه ولقناعتي الشخصية بأهمية هذا املشروع اإلنتاجي  الواعد 
لبلدنا الغالية و تشجيعًا ملنتجن كثيرين كادحن يعملون خلير هذه البلد 
و دفع عجلة التنمية لهذا القطاع احليوي و الذين يتم محاربتهم بداًل من 

تشجيعهم ومساندتهم.
بهذه  قمت  حيث  السمكية؛  األقفاص  ه��ذه  من  املنتجن  أح��د  من  وبدعوة 
من  دونته  ما  بعض  لسيادتكم  أنقل  أن  وأردت  وودي��ة  شخصية  بصفة  الزيارة 
ب��ه م��ن أصحاب  ب��أس  ال��زي��ارة؛ حيث تقابلت م��ع ع��دد ال  معلومات ع��ن ه��ذه 
األقفاص املنتجن وحتاورت معهم طيلة اليوم  أثناء هذه الزيارة والتى كانت 
فقط لألقفاص السمكية فى نهاية مجرى نهر النيل للمنطقة بقرية السواحل 

ناحية كفر البطيخ  ونتاج هذه الزيارة ميكن إيجازها فى النقاط التالية :
بالنيل  دم��ي��اط  منطقة  ف��ى  السمكية املوجودة  األق��ف��اص  زم��ام  •ميتد  	
مبساحة 30 – 35 كيلو متر تشمل حوالى 29 قرية. وأن إجمالى أعداد 
األقفاص احلالية 300 قفص واملأمول أن تزيد أعداد هذه األقفاص فى 
وتصل مساحة  املساحة.  فى هذه  1500 قفص   –  1200 إجمالى  حدود 
11 مترًا عرضًا * 6 أمتار عمقًا وقد يزيد  ل�11 مترًا طواًل *  األقفاص 
العمق عن ذلك ليصل إلى 8 أو 10 أمتار وفى مناطق أخرى قد تصل 
إلى 18 - 20 مترًا )منطقة كفر  النيل لتصل  ألكثر من ذلك فى مياه 
يوسف على سبيل املثال (. ونصنع هذه األقفاص من براميل بالستيك، 
أرقى  املستخدم لديهم من  العلف  أن  أخشاب، حبال، غزل شبكى. كما 
مصانع العلف فى مصر مثل: )هنديريكس - جو تريد – ذو كنترول - 
خمس جنوم( وهى مصانع تنتج أعالفًا طافية  و غاطسة عالية اجلودة 
متخصصة وهم يستخدمون العلف الطافى للزريعة 40% بروتن مبعدل 
غاطس  علف  ويستخدمون  بالقفص  احليوية  الكتلة  من   %30 تغذية 
أو طافى 25% بروتن فى املراحل األكبر للنمو وصواًل ملرحلة التسويق 

مبعدالت تغذية متدرجة حتى 2.5 – %3. 
زريعة  ألف   • وعن كثافة األسماك فى األقفاص تصل ما بن 100- 150	
النيلى وحيد اجلنس / القفص وقد تقل لتصل إلى 70 ألف  البلطى 
زريعة / القفص ، باإلضافة للمبروك الفضى مبعدل 2000 أصبعية / 
القفص واألوزان االبتدائية لألسماك البلطى النيلى 0.5 – 1 جرام ، 
املبروك الفضى فى حدود 5 جرام . وال بد أن تكون مصادر زريعة األسماك 
املستزرعة من مفرخات سمكية موثوق بها سبق التعامل معها سنوات 
طويلة بالنسبة للبلطى وحيد اجلنس من إدكو – محافظة البحيرة ، 

املبروك الفضى من التل الكبير محافظة اإلسماعيلية. 
• شهور  مدة االستزراع لهذه األسماك حتى تصل حلجم التسويق 8 – 10	

) دورة إنتاجية (.
املياه  تيار  حيث  النيل؛  مياه  فى  تتركز  : فهى  املياه  ملصادر  •وبالنسبة  	
والبكتيريا  بالطحالب  غنية  ت��ب��دو  امل��ي��اه  أن  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  اجل��ي��د 
وف���ى ه���ذا ال���ص���دد الح��ظ��ت أه��ت��م��ام امل��ن��ت��ج��ن ب���ذل���ك؛ ح��ي��ث  إنهم 
ق���ام���وا ب���اس���ت���زراع أس���م���اك امل����ب����روك ال��ف��ض��ى ل��ل��ح��د م���ن من���و هذه 
باالستمرار  ونصحتهم  املياه  ج��ودة  وزي��ادة  وتنقية  فلترة  و  الطحالب 
ف��ى ذل���ك و م��ح��اول��ة ن��ش��ر ه���ذا ال��ف��ك��ر ل��ك��ل امل��ن��ت��ج��ن م��ن األقفاص 
الفضى  امل��ب��روك  أسماك  يطلقوا  أنهم  اقترحوا  أنهم  كما   ، السمكية 

 بعد وصولها حلجم التسويق فى النيل لهذا الغرض. 
)عمالة  السمكية  األقفاص  ومتتلك  تعمل  التى  األس��ر  ع��دد  بلغ  وق��د 
ال��واح��دة، هذا  أف��راد لألسرة   7 –  5 أل��ف أس��رة مبتوسط  مباشرة ( 23 
كل  فى  تعمل  التى   ) املباشرة  غير  ) العمالة  األخ��رى  العمالة  بخالف 

املراحل بداية من إنشاء األقفاص من أخشاب وبراميل وجنارين وعمالة 
باملراحل  م���رورًا  امل��ع��دات  لهذه  والنقل  وتركيبها  األق��ف��اص  شبك  غ��زل 
اإلنتاجية وعمالة نقل الزريعة و املفرخات والعمالة أثناء موسم اإلنتاج 
األعالف  ومصانع  األعالف  وحتميل  النقل  وعمالة  املختلفة  ومراحله 
والعمالة أثناء احلصاد )الصيادين( ونقل السمك وعمال الثلج وغيرها 
من أرزاق مواطنن وفرص عمل هائلة للعديد من األسر والشباب فيما 
يقرب من 29 قرية وما حولها من قرى تشارك وتعمل فى هذا املشروع 
ج��دًا الب��د من  وإن��س��ان��ى خطير  اق��ت��ص��ادى  اجتماعى،  بعد  يعد  وه��ذا 

مراعاته وعدم إغفاله. 
بإنشاء  سيبدأون  أنهم  األقفاص  أصحاب  قبل  من  املأمول  وم��ن 
جمعية منهم متثلهم ويسعون فى إشهارها بعد استكمال إصدار 
رقيب  ستكون  اجلمعية  ه��ذه  السمكية  ل��ألق��ف��اص  تراخيصهم 
مع  املخالفات   من  يحد  و  باألقفاص  يرتقى  بشأنه  ما  كل  على 
ضرورة تفعيل التعاون ودور شرطة املسطحات املائية فى منع تلك 
املخالفات.  أن يكون احلد األدنى املسموح للفرد فى الترخيص 4 
أقفاص واحلد األقصى 8 أقفاص مرخصة. على أن تكون األولوية 
لألفراد احلاصلن على الرخصة مسبقًا بعد حصرهم وهم طبقًا 
دمياط  ملنطقة  مرخصًا  قفصًا   646 السمكية  الثروة  إلحصائية 
)املنطقة  النيل فى دمياط  أن منطقة  أوصت  الهيئة  بينما  كلها، 
كلها(  تتحمل 1200 قفص فقط بينما كان إجمالى عدد األقفاص 
املوجود قبل اإلزالة 3680 قفصًا مما يوضح حجم املخالفات فى 
أع��داد األق��ف��اص وليس فى فنيات االس��ت��زراع ومم��ارس��ات��ه؛ حيث 
تستخدم أفضل األعالف واألسماك من مصادر موثوق فيها واملواد 
املصنوع منها األقفاص غير ملوثة مما يعنى أن فنيات االستزراع 

متارس بكفاءة عالية و ليست مصدرًا للتلوث. 

 

وف���ى ن��ه��اي��ة ال���زي���ارة وف���ى ك��ل أوق��ات��ه��ا الح��ظ��ت األم���ل الشديد 
مبنطقة  السمكية  األق��ف��اص  أصحاب  وقلوب  عيون  مي��لء  ال��ذى 
إنهم هم  ورجاله؛ حيث  العلمى  البحث  أن ينصفهم  دمياط  فى 
من  تقدموا بطلب رسمى وذهبوا ملقابلة السيد األستاذ الدكتور/ 
ال��وزراء لتعين جلنة علمية محايدة  عصام شرف رئيس مجلس 
الثقة  كامل  على  وهم  مصيرهم  تقرر  مصر  جامعات  جميع  من 
متامًا  يقدرونها  العلمية  الذين  لألسانيد  املستندة  آرائ��ه��م  فى 
ويروا أنها منذهة من كل غرض ومن أية مصلحة إال مصلحة هذا 
البلد األمن و مراقبة الله -عز وجل- من قبل ومن بعد كما أكدت 
واحملاربة  الفادحة  واخلسارة  الظلم  عانوا  إنهم  حيث  ذل��ك؛  لهم 
الشديدة فى أرزاقهم هم و ذويهم و كل املستفيدين واحمليطن بهم 

ويعملون فى هذا املجال املنتج لصالح هذه البلد.
و أخيرًا... عجبت فعاًل من إنهم ال يريدون أية مساعدات من أحد وال يحملون 
يقولون هم  كما  ، فقط  أية مطالب  لهم  وليس  نفقات  أو  مبالغ  أية  الدولة 
منتجون يريدون فقط أن تسمح لهم الدولة بالعمل فى آمان وشرعية يسعون 

لها ومؤمنون بها.
ونري...... العدد القادم

  د/ أحمد إسماعيل محرم
   أستاذ مساعد فسيولوجي األسماك
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