
محمد  د.  أ.  أل���ق���ى 
الهيئة  رئيس  فتحى 
شاملة،  م���ح���اض���رة 
سيادته  فيها  أوض���ح 
الهيئة  إستراتيجية 
للنهوض  وم��ح��اوره��ا 
السمكية  ب���ال���ث���روة 
ف��ى م��ص��ر ح��ت��ى عام 
أمام  وذل����ك  2017م، 
الذى  العلمى  املؤمتر 
اجلمعية  ن���ظ���م���ت���ه 
امل�����ص�����ري�����ة ل���ل���م���ي���اه 
السمكى  واالس��ت��زراع 
الثروة  ح��ول  والبيئة 
ال���س���م���ك���ي���ة ودوره�������ا 
ف����ى حت���ق���ي���ق األم����ن 
ال������غ������ذائ������ى ودع�������م 

االقتصاد القومى فى 
بالقاعة  وذلك  مصر، 
صالح  مبركز  الكبرى 
ك�����ام�����ل ل���اق���ت���ص���اد 
حتت  اإلس��������ام��������ى، 
وزير  م��ع��ال��ى  رع���اي���ة 
واستصاح  ال���زراع���ة 
وفضي��لة  األراض���������ى 
األك���ب���ر شيخ  اإلم�����ام 

أحمد  أ.د.  األزه������ر 
-17 ي���وم���ى  ال��ط��ي��ب 

2010/10/18م.
ح���ي���ث أك������د امل���ؤمت���ر 
الثروة  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال������س������م������ك������ي������ة ف����ى 
االقتص�������اد  دع�������������م 
والتقني���ات  القوم�����ى 
لاستزراع  احلديث����ة 

ال���س���م���ك���ى وأه���م���ي���ة 
ت�����ط�����وي�����ر وحت����س����ن 
السمكية  امل�����������وارد 
احمل�����ل�����ي�����ة وإي�����ج�����اد 
التى  للمشاكل  حلول 
الثروة  ق��ط��اع  ت��واج��ه 
وكذلك  ال��س��م��ك��ي��ة، 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ف����ى م���ج���ال ال���ث���روة 

خال  م��ن  السمكية، 
ع����دة م����ح����اور وه����ى: 
البحرى  )االس��ت��زراع 
 - ال����غ����ذاء  ج������ودة   -
أم��������راض األس����م����اك 
وال����ص����ح����ة ال���ع���ام���ة 
ودوره  اإلرش�����������اد   -
ف����ى ت��ن��م��ي��ة ال���ث���روة 
التفريخ   - السمكية 
تربية   - ال����وراث����ة   -
التلوث   - األس���م���اك 
البيئية  التأثيرات   -
ع����ل����ى األس������م������اك - 
التصنيع  اقتصاديات 

والتسويق(.
إعداد:

نعيم محمد  لبنى 

الهيئة  رئ��ي��س  ع��ث��م��ان  محمد  أ.د  اف��ت��ت��ح 
ورشة العمل التى تضم باحثن من )مصر 
فرنسا   - اجل���زائ���ر   - ت��ون��س   - امل���غ���رب   -
منظمة  إل���ى مم��ث��ل  ب��اإلض��اف��ة  ت��رك��ي��ا(   -
للعلوم  العربية  باألكادميية  وذلك  )الفاو( 
باإلسكندرية،  البحرى  النقل  وتكنولوجيا 
حيث  25-2010/10/27م،  م��ن  الفترة  ف��ى 
ت���رك���زت امل���ن���اق���ش���ات ح����ول ش���ب���اك اجل���ر، 
أجرتها  ال��ت��ى  ال��ت��ج��ارب  تنفيذ  وإم��ك��ان��ي��ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ب��ش��أن أخ����رام شباك 
بداًل  م��ل��م   4 امل��ري��ع  ال��ف��ت��ح��ة  ذات  ال��ص��ي��د 
الشكل  معينة  الفتحات  ذات  الشباك  من 
إمكانية  دراس��ة  وأيضًا  حاليًا،  املستخدمة 
ملصايد  الدولية  الهيئة  توجيهات  تطبيق 
البحر املتوسط )G.F.C.M( نحو ضرورة 
)شباك  الشباك  من  النوع  ه��ذا  استخدام 

اجلر القاعى( اعتبارًا من عام 2012م.

ا�صرتاتيجية الهيئة لتنمية الرثوة ال�صمكية فى م�صر اأمام امل�ؤمتر العلمى 

..ويفتتح ور�صة العمل ح�ل الختيارية فى �صباك ال�صيد بالإ�صكندرية

�أ. د. حممد فتحى يعر�ض..

م���ؤمت���رات  - -م����ؤمت����رات  -م����ؤمت����رات  م����ؤمت����رات   - م����ؤمت����رات 
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�لأ�ستاذ �لدكتور

حممد فتحى عثمان
رئي�ض �لهيئة

�لعامة لتنمية �لرثوة �ل�سمكية

وجميع �لعاملني بالهيئة

ومناطقها على �أر�ض م�سر �لطيبة 

يتقدمون

بخال�ض �لتهنئة

لل�سيد �لوزير

اأمــــــني اأباظـــــــة
وزير �لزر�عة و��ست�سالح �لأر��سى

على جناح �صيادته فى

انتخابات

جمل�س ال�صعب
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ن�صرة ربع �صنوية ت�صدر عن

الهيئة العامة لتنمية

الـثـروة ال�صمكية

رئي�س جمل�س الإدارة

�أ. د. حممد فتحى عثمان

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة لتنمية

الـثـروة ال�صمكية

الإ�صراف العام

م. نا�سر عارف �ل�سعر�وى

رئي�س الإدارة الركزية 

للتنمية وال�صروعات

رئي�س التحرير

م. �سهام عبد �هلل فايد

مدير عام التطوير والإر�صاد

م. خالد حممد �لعجرودى

مدير عام العالقات

اأ�صرة التحرير

م. حممد حممود �أبو �خلري
م. لبنى حممد نعيم
م. نبيــــلة مهنــــــا

حما�صبة/ �أمانى �إ�سماعيل

ال�صئولة عن موقع الهيئة على الإنرتنت

عنو�ن �ملر��سالت

4 �ض �لطري�ن مدينة ن�سر �لقاهرة

تليفون: 22620118 )202+(

فاك�ض: 22620117 )202+(

بريد �إلكرتونى

gafrd-eg@hotmail.com

موقع �لهيئة على �لإنرتنت

www.gafrd.org

�لطباعة و�لتجهيز�ت �لفنية
مبطابع �ل�سرطة

ت: 25903030 - 25903535

�لإخـــــر�ج

م�سطــفى عبـــده

اأو�سحنا فى العدد الأول الإطار العام الذى تبنته الهيئة لتحقيق ا�سرتاتيجيتها 

والذى يتمثل فى حمورين اأ�سا�سيني، و�سوف نو�سح فى هذا العدد املحور الأول 

وهو تنمية الإنتاج من امل�سايد الطبيعية:

التحديات علمًا  اأحد  الطبيعية  امل�سادر  التنمية من  اإمكانيات  اإن حمدودية 

مائية  م�سطحات  فدان  مليون  يبلغ 13.2  البحرية مل�رص  ال�سواحل  امتداد  باأن 

املتو�سط  البحر  �رصق  ملنطقة  املنخف�سة  الأولية  الإنتاجية  اأن  اإل  مل�رص  متاحة 

لفقر  نظراً  املطلوبة  التنمية  طموحات  بتحقيق  ت�سمح  تكن  مل  الأحمر  والبحر 

امل�سطحات املائية الطبيعية وكذلك م�ساكل البحر املتو�سط املتمثلة فى ال�سيد 

اجلائر والتلوث وال�سيد فى مو�سم تكاثر الأ�سماك وخمالفات قوانني ال�سيد، وكذا حمددات ال�سيد فى البحر 

الأحمر لظروف ال�سياحة وال�سعاب املرجانية وغري ذلك، لذا حر�ست الهيئة على دعم التعاون مع الدول ال�سديقة 

اتفاقية مع احلكومة الإيطالية لال�ستفادة من خربتها فى م�رصوع قومى لتنمية  اأقربها توقيع  وال�سقيقة وكان 

مليون جنيه  قدرها 53  اإيطاليا منحة  تقدم مبوجبه  امل�رصية حيث  ال�سواحل  لالأ�سماك فى  البحرى  ال�ستزراع 

تنفق بالكامل على م�رصوع منوذجى لال�ستزراع البحرى لالأ�سماك موؤمن بيئيًا ومبوا�سفات تكنولوجية  وعلمية 

متقدمة، وي�سمل اإن�ساء مفرخ بحرى لالأ�سماك وطلمبات حديثة لتجديد املياه واأقفا�ص �سمكية ومركز تدريب، 

امل�رصيني  الباحثني  اثنان من  اإيطاىل  الإيطاليني وي�سرتك مع كل خبري  امل�رصوع فريق من اخلرباء  يدير  و�سوف 

اخلا�ص  للقطاع  يطرح  ذلك  بعد  ثم  اإيطالية  باإدارة  �سنوات  امل�رصوع ثالث  ي�ستمر  اخلربة حيث  ونقل  للتدريب 

امل�رصى لتعميمه.

ومت -اأي�سًا- اتخاذ الإجراءات التنفيذية مع وكالة املعونة التايالندية )تايكا( لتنفيذ م�رصوع تنمية م�سايد 

جنوب البحر الأحمر با�ستخدام ال�سعاب املرجانية ال�سناعية، وذلك للحد من عمليات ال�سيد اجلائر ب�سباك اجلر 

فى هذه املنطقة وتوفري مالذ اآمن ل�سغار الأ�سماك من ال�سباك والفرتا�ص. كما تعترب و�سيلة جذب للعديد من 

الأ�سناف ال�سمكية التى تتكاثر وتتواجد فى ال�سعاب املرجانية، وفى مراحل لحقة �سوف تقوم الهيئة بتطوير 

امل�رصوع باإ�سافة اأن�سطة اأخرى ذات طبيعة اإنتاجية تتمثل فى ا�ستزراع املحاريات بال�سعاب املعلقة وال�ستزراع 

فى اأقفا�ص جتريبية يتم تثبيتها مع ال�سعاب.

كل ذلك يتزامن مع تطوير م�سايد البحريات )الربدويل - اإدكو - مريوط - الربل�ص - املنزلة - البحريات املرة 

والتم�ساح - قارون والريان( وو�سع حلول جذرية لأى م�سكلة تطراأ؛ حيث اإن العلم لديه حل لكل م�سكلة، وقد 

و�سعت الهيئة حماور لتحقيق ا�سرتاتيجيتها ممثلة فى مايلى:

1- تطوير وتطهري البواغيز و�سق املمرات والقنوات.

2- الإدارة اجليدة للم�سايد »اإدارة اجلودة وجودة الإدارة«.

3-  قاعدة بيانات دقيقة عن جهاز ال�سيد وتقدير املخزون ال�سمكى وا�ستخدام الأجهزة احلديثة للك�سف عن 

جتمعات الأ�سماك.

4- تطوير مراكب ال�سيد واملوانى وتطوير اأ�ساليب �سيد وتداول الزريعة.

5- اإن�ساء املفرخات ال�سمكية البحرية وتربية الأ�سماك فى اأقفا�ص بحرية.

6- �سوابط اإدخال اأنواع جديدة.

7- الهتمام بالبيئة وحماربة التلوث البحرى.

8- احلزم فى تطبيق قوانني ال�سيد.

على اأن ل نغفل عن ت�سجيع اأ�سحاب املراكب على تاأ�سي�ص �رصكات خمتلفة اأو امل�ساركة فى �رصكة عاملية 

لل�سيد فى املياه القت�سادية فى اأعاىل البحار با�ستخدام ال�سفن الكبرية املتطورة املجهزة باأحدث الأجهزة املالحية 

)و�سائل ال�سيد احلديثة - اأجهزة الك�سف عن جتمعات الأ�سماك - اأجهزة قيا�ص الأعماق(.

ل�ستكمال املنظومة لبد من تعميق فر�ص التن�سيق والتعاون والتكامل الدوىل مع الدول العربية والإ�سالمية 

ودول اجلوار واملنظمات الإقليمية الدولية.

وجتاه ما تقدم.. فاإننا بكل ثقة نعد باآفاق م�ستقبلية مب�رصة للغاية ويوؤكد ذلك الأرقام والواقع العملى حيث 

تنتج م�رص 85٪ من حاجاتها من الأ�سماك فى الوقت الراهن وجارى تطبيق خطط طموٍح مرحليًا لزيادة الإنتاج 

لي�سل معدل ن�سيب الفرد من الأ�سماك فى م�رص اإىل 18ك.جرام/�سنة وهو يزيد على املعدل العاملى لن�سيب 

الفرد البالغ 16.6كجم/�سنويًا علمًا باأن اإجماىل الإنتاج الكلى يبلغ 1.092888طن )مليون واثنان وت�سعون 

األف وثمامنائة ثمانية وثمانني( ومن املخطط باإذن الله اأن ي�سل اإىل 1.5 مليون طن عام 2017م.

االفتتاحية

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



فتحى  محمد  ا.د.  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
االنتهاء  بسرعة  الهيئة  رئ��ي��س 
ملقر  اإلن������ش������اءات  أع����م����ال  م����ن 
البيئة  ومعامل  اإلرش��ادى  املركز 
اخلامس  ب��ال��ت��ج��م��ع  اجل����دي����د 
ال���ق���اه���رة اجل�����دي�����دة. ف���ق���د مت 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  فى  البدء 
اخلرسانى  الهيكل  إن��ش��اء  وه��ى 
املنتظر  م���ن  وال�����ذى  ب��ال��ك��ام��ل، 

2011م  يونيو  ف��ى  منه  االن��ت��ه��اء 
إن شاء الله.

املخصصة  األرض  مساحة  وتبلغ 
6155.9م2 بالقطاع الثانى مبركز 
املدينة بالتجمع اخلامس، والتى 
مت تخصيصها من وزارة اإلسكان 

واملرافق والتنمية العمرانية.
ال��ض��خ��م من  امل��ب��ن��ى  وي���ت���ك���ون 

 6 وع�����دد  أرض�����ى  ودور  ب�����دروم 
كامل  وس������ور  م���ت���ك���ررة  أدوار 
وتبلغ  املساحة،  بكامل  محيط 
متثل   2 1829م امل��ب��ن��ى  م��س��اح��ة 
مساحة  إج��م��ال��ى  م��ن   ٪29.71

األرض.
إعداد: محمد أبو اخلير

تصوير: م. سامح حنا

البـــدء

فى تنفيذ 

اأعمــــال 

املرحـــلة 

الثانيــــة 

ملقــــــــر 

املركز 

الإر�شادى 

ومعامل 

الهيئة



فتحى  محمد  أ.د  م��ن  بتوجيهات 
اإلدارات  ق���ام���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي���س 
للبحوث  العامة  اإلدرة  البحثية( 
واإلدارة  وامل��ي��دان��ي��ة،  التطبيقية 
واإلدارة  واإلرش��اد،  للتطوير  العامة 
العامة للمشروعات، واإلدارة العامة 

باملنطقة(  وال��ت��ش��غ��ي��ل  ل���إن���ت���اج 
بالشخوص امليدانى ملوقع األقفاص 
العائمة لشباب اخلريجن مبنطقة 
الدقهلية  محافظة   - اجل��م��ال��ي��ة 
دمار  من  اخلريجن  شباب  إلنقاذ 
لثروتهم السمكية، حيث مت توضيح 

األسباب التى أدت إلى نفوق بعض 
األسماك، التخاذ الازم سريعًا، ومت 
عمل ندوة إرشادية لتأهيل الشباب 
ت��أه��ي��ًا ت���ام���ًا مل��ث��ل ه����ذه األزم����ات 
وتوضح أسباب هذه الظاهرة وطرق 
عاجها حتى ال تتكرر ومت التركيز 

بنظافة  ال���ت���ام���ة  ال���ع���ن���اي���ة  ع���ل���ى 
َثمَّ  امل��ي��اه وم��ن  األق��ف��اص لتجديد 
جتديد األكسجن داخل األقفاص 
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى وض�����ع األع������داد 
املناسبة بكل قفص وعدم استخدام 

إعاف مضرة بالبيئة.

املصرى  ح��ن��ان  األس����ت����اذة  ك��ت��ب��ت 
عن  األه����رام  ب��ج��ري��دة  الصحفية 
األسماك  م���ن  ط���ن   2400 ن��ف��وق 
نعلم  وال  اجل���م���ال���ي���ة،  مب��ن��ط��ق��ة 
الرقم، حيث  بهذا  ج��اءت  أين  من 
العائمة  األق���ف���اص  إج��م��ال��ى  إن 
باملنطقة حوالى 600 قفص عائم 
للقفص  إن��ت��اج��ي��ة  أق���ص���ى  وإن 
ال��واح��د -ح��س��ب امل��ت��ع��ارف عليه- 
هو حوالى 3 أطنان وبالتالى فإن 
األقفاص  لكامل  اإلنتاج  إجمالى 
طن   1800 ح��وال��ى  ه��و  باملنطقة 
س��م��ك، وب��ال��ت��ال��ى ال ن��ع��ل��م كيف 
وص����ل ه����ذا ال���رق���م إل����ى م���ا جاء 
ف���ى ب���ي���ان ال��ص��ح��ي��ف��ة امل����ذك����ورة، 
يزيد  ال  ال��ن��اف��ق  أن  واحل��ق��ي��ق��ة 
على 3-4 أطنان، ويرجع إلى عدم 
التأهيل  اخلريجن  شباب  تأهيل 
االستزراع  من  النظام  لهذا  التام 
التعامل  وكيفية  املكثف،  السمكى 

مع األزمات فى وقتها.

ما ن�سر بجريدة �لأهر�م يوم �لإثنني 2010/9/27

عن منطقة �جلمالية - حمافظة �لدقهلية

غـــــري �سحيـــح ومنـــافــى متامــــًا للحقيقـــــة

و�ل�سورة ل حتتاج �إىل تعليق

الهيئة تنقذ �صباب اخلريجني باجلمالية - حمافظة الدقهلية

من دمار حمقق لرثوتهم ال�صمكية

إعداد: م. وفاء رياض
أخصائني كبير 



أواًل:  اإلدارة العامة للشئون الهندسية 
- اإلدارة للمشروعات:

1- مهامها:
أ -   إعداد اخلطط املتعلقة بإقامة 
والتوسع  ج��دي��دة  م��ش��روع��ات 
وكذا  القائمة  امل��ش��روع��ات  ف��ى 
الهندسية  ال����دراس����ات  إع�����داد 
والتفصيات  وال��ت��ج��ه��ي��زي��ة 

الفنية للمشروعات.
الفنية  امل���ق���اي���س���ات  ب-  إع��������داد 
تنفذ  ال����ت����ى  ل���ل���م���ش���روع���ات 
لصيانتها  بالنسبة  والقائمة 
واملبانى  بالتشييد  واملتعلقة 
الرسومات  وإع�������داد  ال����ازم����ة 

اخلاصة بالتنفيذ.
ج-   م���ت���اب���ع���ة ت���س���ل���ي���م وت���س���ل���م 
االنتهاء  يتم  التى  املشروعات 
مقترحات  ودراس���������ة  م���ن���ه���ا 
بالهيئة  ال��ف��ن��ي��ة  األج����ه����زة 
لتجهيز  بالنسبة  ومناطقها 
واملوانى  األح�����واض  وإن���ش���اء 
للصيد  الازمة  والتجهيزات 

السمكى. واإلنتاج 
األعمال  على  ال��ع��ام  د  -  اإلش���راف 
املساحية  ب��امل��س��ائ��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وت���وق���ي���ع���ه���ا ع���ل���ى اخل���رائ���ط 
للمشروعات  الازمة  املساحية 
واحملافظة  ملكيتها  وإث���ب���ات 

عليها.
املستلزمات  وت��وف��ي��ر  ه� -  ت��دب��ي��ر 
للتشغيل  ال��ازم��ة  واخل��ام��ات 
وع���م���ل ال���ص���ي���ان���ة وامل����ع����دات 
امليكانيكية الكهربائية وجميع 
الازمة  املشروعات  احتياجات 
الصيانة  وع���م���ل  ل��ل��ت��ش��غ��ي��ل 

الازمة لها.
األعمال  مستخلصات  و  -  اعتماد 
امل��ن��ف��ذة وم��ت��اب��ع��ة إج�����راءات 
ص��رف��ه��ا واع���ت���م���اد األع���م���ال 
أثناء  تتضح  التى  اإلضافية 
مع  يتعارض  ال  مب��ا  التنفيذ 

األساس للمشروع.
ز  -  تصميم املشروعات امليكانيكية 
حتتاج  ال���ت���ى  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
إل���ي���ه���ا ال���ه���ي���ئ���ة ووح���دات���ه���ا 

االقتصادية.
ح -  املتابعة الفنية واملالية وفحصها 
النظر  وجهة  وإب��داء  وتقييمها 

الفنية فى مواصفاتها.

2- أقسامها:
إدارة   - امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��دس��ة  )إدارة 
الهندسة امليكانيكية والكهربائية - 

إدارة املركبات والصيانة(.
للدراسات  العامة  ثانيًا:  اإلدارة 

والبحوث التطبيقية:
1- مهامها:

ف����ى وض�����ع خطة  أ -  االش�����ت�����راك 
ومتابعة  وامل��ش��روع��ات  التنمية 

تنفيذها.
والبحوث  ال����دراس����ات  ب-  إج������راء 
التى  واالق��ت��ص��ادي��ة  اإلنتاجية 
تستهدف زيادة اإلنتاج السمكى 
واملائى وحتسن نوعيته وتقليل 

تكلفته.
ج-  م���ت���اب���ع���ة ت���ن���ف���ي���ذ ال���ب���ح���وث 
األكادميية واملعملية والتطبيقية 
واستنباط الوسائل التى حتقق 

زيادة اإلنتاج.
د -  وضع اخلطة اخلاصة بالبحوث 

والدراسات اإلنتاجية.
بالنشاط  ال���ق���ي���ام  ه�-  م���ت���اب���ع���ة 
التجريبى والبحث فى مجاالت 
املصايد وطرق الصيد ومعداته 
وجتارب وأبحاث املزارع السمكية 

واملرابى.
التوثيق  ع��م��ل  ع��ل��ى  و -  اإلش����راف 
األكادميية  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��ل��م��ى 
الرجوع  لسهولة  والتطبيقية 

إليها لاستفادة منها.
ال��ت��ى تواجه  امل��ش��ك��ات  ز -  دراس���ة 

اإلن�����ت�����اج ال���س���م���ك���ى وامل����ائ����ى 
احللول  واق����ت����راح  ب��امل��ن��اط��ق 
املشورة  وت��ق��دمي  ل��ه��ا  امل��ن��اس��ب��ة 
بالتنمية  اخل���اص���ة  ال��ف��ن��ي��ة 

واملائية. السمكية 
ح -  دراسة ربحية املشروعات والعائد 

االقتصادى منها.
ط-  متابعة تطبيق نتائج الدراسات 

االقتصادية على املشروعات.
تهدف  التى  املقترحات  ى-  دراس��ة 
إلى تقليل التكاليف اإلنتاجية 
العائد  وزي������ادة  ل��ل��م��ش��روع��ات 

االقتصادى منها.
 2- أقسامها:

)إدارة البحوث والدراسات اإلنتاجية 
وال�����دراس�����ات  ال���ب���ح���وث  إدارة   -
البحوث  إدارة   - االق���ت���ص���ادي���ة 

والدراسات البيئية(.
للتطوير  العامة  ثالثًا:  اإلدارة 

واإلرشاد:
1- مهامها:

لتطوير  العامة  اخلطة  أ -   وض��ع 

م��ع��دات ال��ص��ي��د واإلرش�����اد فى 
مجال اإلنتاج السمكى ومتابعة 

تنفيذها.
ب -  اإلشراف على تقدمي اخلدمات 
اإلرشادية فى مجال االستزراع 
والطرق  ب��ال��وس��ائ��ل  السمكى 
امل���ن���اس���ب���ة مب����ا ي���ح���ق���ق رف���ع 

معدالت اإلنتاج.
ج  -  اإلش������������راف ع����ل����ى ال���ب���ح���وث 
مبجاالت  اخلاصة  والدراسات 

التطوير واإلرشاد.
د  -  اإلشراف على تطوير األساليب 
اإلنتاج  مجال  فى  املستخدمة 
تطبيق  ووس�����ائ�����ل  ال���س���م���ك���ى 

استخدامها.
ه�-  إع���������داد وت���ن���ف���ي���ذ ال�����ن�����دوات 
التدريبية  والدورات  اإلرشادية 
امل��ه��ن��ي��ة واحل���رف���ي���ة ال���ازم���ة 
ومناطقها  بالهيئة  للعاملن 
املختلفة لرفع كفاءتهم وزيادة 
املهارات  وإك��س��اب��ه��م  خ��ب��رات��ه��م 

الازمة ملواقع اإلنتاج.
التى  امل��ع��ارض  وتنفيذ  و -  إع����داد 
داخليًا  الهيئة  فيها  ت��ش��ت��رك 

وخارجيًا.
النشرات  تنفيذ  ز -  اإلشراف على 
التى  واإلرش���ادي���ة  اإلع��ام��ي��ة 
العلم  إل��ي��ه  ت��وص��ل  م���ا  ت��ب��رز 
ف��ى ش��ت��ى مجاالت  واألب��ح��اث 
والصيد  ال��س��م��ك��ى  اإلن����ت����اج 
ب��أس��ل��وب ش��ي��ق وم��ف��ي��د حتى 
بوضعها  املربن  جمهور  متكن 

الفعلى. التنفيذ  موضع 
2- أقسامها:

أ - إدارة تطوير حرف الصيد.
ب- إدارة اإلرشاد السمكى.

أتقدم  ف��إن��ن��ى  م���ات���ق���دم...  وجت����اه 
ملعالى  والتقدير  الشكر  بخالص 
فتحى  محمد  ال��دك��ت��ور/  األس��ت��اذ 
الهيئة  إدارة  رئيس مجلس  عثمان 
السمكية  ال��ث��روة  لتنمية  ال��ع��ام��ة 
بالغ  اهتمام  من  معاليه  يوليه  ملا 
بالثروة  للنهوض  متواصل  ودع��م 
ال��س��م��ك��ي��ة ف���ى م���ص���ر.. وف���ق الله 

معاليه ملا فيه اخلير والنماء.
إعداد

م. ناصر عارف الشعراوى
واملشروعات للتنمية  املركزية  اإلدارة  رئيس 

اإلدارة املركزية للتنمية واملشروعات هى منظومة متكاملة تضم العديد من اإلدارات احليوية 
املهمة: )اإلدارة العامة للشئون الهندسية - اإلدارة العامة للمشروعات - اإلدارة العامة للدراسات 
العامة للتطوير واإلرشاد( هدفها جميعًا تنمية وتطوير مصادر  والبحوث التطبيقية - اإلدارة 

اإلنتاج السمكى فى مصر، وذلك من واقع اختصاص كل إدارة، وميكن إيجازها فيما يلى:

�لإد�رة �ملركزية للتنمية و�مل�سروعات.. حجر �لأ�سا�ض

لتحقيق ��سرت�تيجية �لهيئة للنهو�ض بالرثوة �ل�سمكية فى م�سر



م�صر ت�صتضصيف دول الثمانى
االجتماع  اس���ت���ض���اف���ة  مت 
ل���ل���ث���روة  األول  ال�����������وزارى 
ال�����ب�����ح�����ري�����ة وامل�����ص�����اي�����د 
الدول  ملجموعة  واألسماك 
)إيران  تضم  التى  الثمانى 
إندونيسيا   - ب��اك��س��ت��ان   -
 - ماليزيا   - بنجاديش   -
ولقد  ن��ي��ج��ي��ري��ا(.   - ت��رك��ي��ا 
الزراعة  وزي���ر  م��ع��ال��ى  أك���د 
السيد  األراضى  واستصاح 
االجتماع  أن  أب��اظ��ة  أم���ن 
العاقات  دع��م  إل��ى  ي��ه��دف 
الدول  ب��ن  ال��ت��ع��اون  وس��ب��ل 
امل������ش������ارك������ة ف�������ى ج���م���ي���ع 
امل��ش��ت��رك��ة فى  امل���ش���روع���ات 
السمكى  االس��ت��زراع  مجال 
الدول  بن  اخلبرات  وتبادل 

الثمانى.
أكد الدكتور/ محمد فتحى 
رئيس   - ع���ث���م���ان  م��ح��م��د 
لتنمية  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

سيتم  أن��ه  السمكية  ال��ث��روة 
املبرمة  االتفاقيات  تفعيل 
ف�����ى م�����ج�����ال االس������ت������زراع 
البحرية  املياه  فى  السمكى 
إنشاء  وأي����ض����ًا  وال���ع���ذب���ة، 
ق�����اع�����دة ب����ي����ان����ات خ���اص���ة 
لتحقيق  الثماني  ب��ال��دول 
ال��ت��ك��ام��ل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا فى 

السمكى. اإلنتاج  مجال 
تنفيذ  ف���ى  ال���ب���دء  مت  ك��م��ا 
لتنمية  ش���ام���ل  م��خ��ط��ط 
مصر   ف��ى  السمكى  اإلن��ت��اج 
ب����ال����ش����راك����ة م�����ع خ����ب����رات 
ب���ال���ت���ع���اون مع  إي���ط���ال���ي���ة، 
لتحديث  اخل���اص  ال��ق��ط��اع 
املصرى  ال��ص��ي��د  أس���ط���ول 
أسطول  ث��ان��ى  ي��ع��د  ال����ذى 
البحر  م��ن��ط��ق��ة  ف���ى  ص��ي��د 

املتوسط.
إعداد:

نعيم محمد  لبنى 

وعد.. فاأوفى.. م�سر بخري

.. وعد.. فاأوفى.. م�سر بخري

الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية 

حا�ضرة  فى معر�ض وم�ؤمتر..

إعداد: محمد أبو اخلير



م�صر ت�صتضصيف دول الثمانى

العامل االقتصادى.. يعنى حسابات 
والعائد  والثابتة،  املتغيرة  التكاليف 
املادى من أهم عوامل جناح العملية 
السمكية  ل����ل����م����زارع  اإلن���ت���اج���ي���ة 
الوضع  دون  سمكية  مزرعة  فإنشاء 
العامل  األول  ب��امل��ق��ام  االع��ت��ب��ار  ف��ى 
االق��ت��ص��ادى ي��ع��ت��ب��ر مب��ث��اب��ة إه���دار 
لذلك  لدينا؛  املتاحة  لاستثمارات 
فقبل البدء فى إنشاء مزرعة سمكية 
اقتصادية  دراس����ة  ع��م��ل  م��ن  ب��د  ال 
وهذا  ال��واق��ع،  أرض  وم��ن  حقيقية 
م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه دراس������ة اجل����دوى 

للمشروع. االقتصادية 
القيام  الدراسة  هذه  إعداد  ويتطلب 
وحتليل  وت��ب��وي��ب  وت��ص��ن��ي��ف  بجمع 
عن  جمعها  امل��م��ك��ن  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة 
الفرص االستثمارية املتاحة )ومنها 
وحتديد  السمكية  امل��زرع��ة  م��ش��روع 
ن��وع��ي��ت��ه( وك���ل ف��رص��ة م��ن��ه��ا متثل 
اختياره  ميكن  استثماريًا  مشروعًا 

واملضى قدمًا فى إجراءات تنفيذه.

ال��ب��ي��ان��ات وطرق  ن��وع��ي��ة  وت��خ��ت��ل��ف 
االستثمارية  وال���ق���رارات  التقييم 
واملالية التى يتم اتخاذها باختاف 
التى  وامل��ف��اض��ل��ة  التقييم  م��رح��ل��ة 
االستثمارى.  امل����ش����روع  ب��ه��ا  مي���ر 
املشروع  فكرة  نشأة  أن  من  وبالرغم 
مراحل  وت��ط��ور  املستثمر  ذه��ن  ف��ى 
ه���ذه ال��ف��ك��رة وخ��روج��ه��ا إل���ى حيز 
األبعاد  متكاملة  عملية  التنفيذ 
مراحل  ع����دة  ع��ل��ى  ت��ت��م  أن���ه���ا  إال 
م��ت��ع��اق��ب��ة وت��ت��ط��ل��ب ال���ع���دي���د من 
على  واملعتمدة  املتكاملة  الدراسات 
بعضها البعض لتساعد فى حتديد 
حتقيقه  املتوقع  االقتصادى  العائد 
م��ن امل��ش��روع االس��ت��ث��م��ارى ف��ى ظل 
واملالية  والفنية  البيئية  التغيرات 
بالفرصة  احمل��ي��ط��ة  واالق��ت��ص��ادي��ة 
حولها  ت����دور  ال��ت��ى  االس��ت��ث��م��اري��ة 
امل��ش��روع االس��ت��ث��م��ارى وتسير  ف��ك��رة 

متتابعة  خطوات  فى  العملية  هذه 
التالى: النحو  على 

وت���ق���دي���ر حجم  أواًل:  حت���دي���د 
االس����ت����ث����م����ارات امل����ادي����ة 

املتاحة:
املتاحة  املادية  السيولة  هنا  نقصد 
إنشاء  ف��ى  ال��راغ��ب  املستثمر  ل��دى 
مزرعة سمكية وحجم القروض التى 
هذه  وفوائد  عليها  احلصول  ميكن 
ال��س��داد واجلهة  ال��ق��روض وأس��ل��وب 
توافر  وبعد  القروض،  لهذه  املانحة 
حتديد  ميكن  السابقة  ال��ب��ن��ود  ك��ل 
القيام  امل��راد  امل��ش��روع  وشكل  حجم 
له،  االقتصادية  ال��دراس��ة  وبناء  به 
املتاحة  االس��ت��ث��م��ارات  وع��ل��ى ض��وء 
املشروع  اخ��ت��ي��ار  للمستثمر  ميكن 

املناسب.
ثانيًا : اختيار املشروع املناسب:

وه���ن���ا ي���ك���ون ل���دي���ن���ا ال���ع���دي���د من 
بدراستها  للقيام  املتاحة  اخليارات 
متخصص  ب��واس��ط��ة  ف��ن��ي��ة  دراس����ة 
اخليارات  وه���ذه  امل���ج���ال،  ه���ذا  ف��ى 
السمكى  االس�����ت�����زراع  م���ج���ال  ف���ى 
شبه  مكثفة،  سمكية  )مزرعة  وهى 
أقفاص  مشروع  مفتوحة،  مكثفة، 
مفرخ  إدارة  إن��ش��اء  عائمة،  سمكية 
أن  وطبيعى  ع��ذب��ة(،  م��ي��اه  أس��م��اك 
بينها  فيما  املشروعات  هذه  تختلف 

فى احتياجاتها من عناصر اإلنتاج 
وم��س��ت��ل��زم��ات��ه ف��ه��ى ت��خ��ت��ل��ف فى 

حيث: من  احتياجاتها 
النوعية  ح���ي���ث  م����ن  1-  األرض 

واملساحة.
تصلح  ال���ت���ى  األس���م���اك  2-  أن�����واع 

للتربة.
3-  م���س���ت���ل���زم���ات اإلن������ت������اج وه����ى 
العضوية  األس��م��دة  ف��ى  تتمثل 

والعائق. والكيماوية 
املدربة. والعمالة  الفنية  4- اخلبرة 

)السيارات  اخلدمية  5-  املستلزمات 
وم����ع����دات ال���ن���ق���ل ك����اجل����رارات 
وكذلك  وامل��ق��ط��ورات  ال��زراع��ي��ة 
ال����ق����ي����اس  وم�������ع�������دات  أدوات 
وكذلك  امل��زرع��ة  ملياه  والتحليل 
العمال  وس��ك��ن  اإلدارة  م��ب��ان��ى 

باملشروع(. املقيمن 
6-  اإلم��������داد ب���األك���س���ج���ن ال�����ازم 
ال����ذى يتم  ل��ت��ن��ف��س األس���م���اك 
األكسجن  ب��خ��ل��ط  ص���ن���اع���ي���ًا 
ال���ن���ق���ى م����ع م����ي����اه األح������واض 
ب���ص���ورة م��س��ت��م��رة خ���اص���ة فى 

املكثف. األسلوب 
7-  النظام املقترح للرقابة والرعاية 

البيطرى. والعاج 
> فى العدد القادم إن شاء الله )اجلزء 

املشروع. إنشاء  الثانى( وهو حساب تكاليف 

الأ�ســ�س 

الفنيــة

لعمـــــل

درا�ســـــة 

جـــــدوى 

اقت�سادية 

ملزرعــــة 

�سمكيـــة

إعداد
م. سهام عبد الله فايد

مدير عام اإلدارة العامة
واإلرشاد للتطوير 
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مصبًا  تعتبر  البحيرة  أن  إلى  باإلضافة 
وعددها  ال���زراع���ي���ة  امل���ص���ارف  جل��م��ي��ع 

وهى: سبعة 
بلطيم. 1- مصارف شرق 

2- غرب تيرة.         3- مصرف 7.
4- مصرف 8.         5- مصرف 9.

6- مصرف 11.       7-  مصرف غرب كوم 
دميس.

من  كبيرة  بكميات  تلقى  املصارف  وهذه 
عذوبة  فى  يسبب  مما  الزراعى  الصرف 

.٪80 بنسبة  املياه 
البوص  ان���ت���ش���ار  ع���ل���ى  س���اع���د  وب���ال���ت���ال���ى 

النيل. وورد  والبوردى 
ألف   165 البرلس  بحيرة  مساحة  <  وكانت 
لتجفيف  ونتيجة  السبعينات  ف��ى  ف��دان 
 112.5 مساحتها  أص��ب��ح��ت  منها  أج���زاء 

تقريبًا. فدان  ألف 
أل���ف صياد   40  :  35 ح��وال��ى  ب��ه��ا  <  وي��ع��م��ل 
8770 مركب صيد مرخصًا من  باستخدام 

الثالثة. الدرجة 
طبقًا  ال���ب���رل���س  ب���ح���ي���رة  إن����ت����اج  <  وي���ص���ل 
الهيئة  م��ن  ال��ص��ادرة   2009 إلح��ص��ائ��ي��ات 
إحصائية  حسب  طن  ألف   53401 حوالى 

2009م.
داخل  بها  بالعمل  امل��ص��رح  الصيد  <  ح��رف 

وهى: البرلس،  بحيرة 
 ٪70 م��ن  أك��ث��ر  بها  ويعمل  اجل��واب��ى:  ح��رف��ة 
م��ن ال��ص��ي��ادي��ن، وب��اق��ى احل��رف ه��ى: حرفة 
وحرفة  ال��س��ن��ار  وح��رف��ة  وال��ن��اع��م  ال��ط��اق��م 

والطراحه. النشلة 
البرلس: بحيرة  مشاكل   >

الصيد  ل��ق��ان��ون  امل��خ��ال��ف��ة  ب��ال��ط��رق  ال��ص��ي��د 
بحيرة  مشاكل  من   ٪75 املشكلة  هذه  ومتثل 

وأهمها: البرلس 
1-  ح����رف����ة ال���ل���ف���اف���ة وال����ق����رب����ة وال���ل���وات���ة 

واجلاتب.
غير  وش��ب��اك  ج��واب��ى  باستخدام  2-  الصيد 

القانونية. للمواصفات  مطابقة 
والسدود. اخلدش  بإقامة  3-  الصيد 

من   ٪90 امل����خ����ال����ف  ب���ال���ص���ي���د      وي���ع���م���ل 
الصيادين.

وهذه  املائية،  والنباتات  البوص  4-  انتشار 
املشكلة نتجت لزيادة كميات مياه الصرف 
الزراعية  باملخصبات  احملمولة  الزراعى 
من  ال��داخ��ل��ة  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ي��اه  كمية  ع��ن 

برمبال. وقناة  البرلس  بوغاز 
 30 البحيرة  داخ��ل  امل��وج��ودة  اجل��زر  <  ع��دد 
احلصر: ال  املثال  سبيل  على  منها  جزيرة 

2- جزيرة بشعلة. 1- جزيرة احملجرة.   

4- جزيرة أساك. 3- جزيرة الزاوية.   
املقاطع. جزيرة   -5

العجوزة. الشيشة  6-  جزيرة 
العجاوى. الشيشة  جزيرة   -7

سنجار. جزيرة   -8
الكوربة. جزيرة   -9
ابياكو.  جزيرة   -10

الطير. 11- جزيرة شيان 
املقطوعة. 13- جزيرة  12- جزيرة اجلماص. 

الغريق. جزيرة   -14
الزنقة. جزيرة   -15

األخضر. الكوم  16- جزيرة 
الشاروشى. جزيرة   -17

19- جزيرة أم عامر. 18- جزيرة الداخلة.   
حتقيق: محاور   >

بالبحيرة. للنهوض  احلالية  الهيئة  استراتيجية 
البرلس  ببحيرة  احلالى  البوغاز  1-  تطهير 
مياه  ل���ت���ج���دي���د  ب����وغ����از  ن����ش����اء  إ ودراس�������ة 

. ة لبحير ا
املياه  لتجديد  بالبحيرة  محيطة  قناة  2-  تنفيذ 

التعديات. وإزالة  التعديات  من  وحمايتها 
البحيرة. داخل  شعاعية  قنوات  حفر   -3

لتوسيع  للبحيرة  ال��ن��ب��ات��ى  ال��غ��ط��اء  4-  ك��ش��ف 
امل�����س�����اح�����ات ال����ص����احل����ة ل���ل���ص���ي���د وذل�����ك 
وكبس  حل����ش  ح���دي���ث���ة  آالت  ب���اس���ت���ي���راد 

املائية. النباتات 
مبا  مل���س���ت���خ���دم���ة  ا ل���ص���ي���د  ا ح����رف  5-  ت��ق��ي��ي��م 
املخزون  على  واحملافظة  تطويرها  يضمن 

. لسمكى ا

بكاملها  البحيرة  وتقع  املساحة،  حيث  من  الشمالية  البحيرات  ثانى  البرلس  بحيرة  تعتبر 
بني  الشمالى  الساحل  وتتوسط  الدلتا،  شمال  أقصى  فى  الشيخ  كفر  محافظة  زمام  داخل 
بالبحر  وتتصل  ضيق،  ساحلى  شريط  األبيض  البحر  عن  ويفصلها  ودمياط،  رشيد  فرعى 

البرلس. بوغاز  طريق  عن  املتوسط 
مياهها  تستمد  التى  برمبال  قناة  خالل  من  خليط  مبياه  تغذيتها  باقى  البحيرة  وتستمد 
امل��ت��وس��ط، وم��ي��اه خليط -أي��ض��ًا- م��ن خ��الل ه��اوي��س اخل��اش��ع��ة مياه  م��ن ف��رع رش��ي��د وال��ب��ح��ر 

املتوسط. البحر  ومياه  إعداد : م / داليا األلفى شتامصرف 
الشيخ كفر  منطقة  صحفية  مراسلة 



�لهيئة �لعامة لتنمية �لرثوة �ل�سمكية تغزو �لقارة �ل�سود�ء

املوؤمتر الأول لوزراء الرثوة ال�سمكية

فى جامبيا وجلنة ال�سراكة من اأجل اإفريقيا
ف��ى إط��ار ت��ب��ادل اخل��ب��رات بن 
لألسماك،  امل��ن��ت��ج��ة  ال������دول 
السمكية  ب��ال��ث��روة  وال��ن��ه��وض 
محمد  أ.د.  سافر  إفريقيا،  فى 
العامة  الهيئة  رئيس   - فتحى 
إلى   - السمكية  الثروة  لتنمية 
 23-18 ال���ف���ت���رة  ف���ى  ج��ام��ب��ي��ا 
فى  للمشاركة  2010م  سبتمبر 
الثروة  ل�����وزراء  األول  امل��ؤمت��ر 
وكذا  إف��ري��ق��ي��ا،  ف��ى  ال��س��م��ك��ي��ة 
الشراكة  جلنة  اجتماع  حضور 
 )P.A.F( إف��ري��ق��ي��ا  أج���ل  م��ن 
التى ميثل مصر فى عضويتها 
عثمان  ف��ت��ح��ى  م��ح��م��د  أ.د. 
ُعقدت  ح��ي��ث  ال��ه��ي��ئ��ة؛  رئ��ي��س 

فى  مثمرة  مطولة  اجتماعات 
السمكية،  الثروة  تنمية  مجال 
الشامل  ال��ب��رن��ام��ج  إط����ار  ف���ى 
وحتديد  ال���زراع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

إدارة  ل��دع��م  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
املصايد  س���ي���اس���ات  وإص������اح 
األف���ري���ق���ي���ة وحت���س���ن دوره�����ا 
االقتصاد  ف���ى  وم��س��اه��م��ت��ه��ا 

حيث  إفريقيا،  ل��دول  القومى 
ض��م االج��ت��م��اع وف����ودًا م��ن 32 
دولة أفريقية، وكذا العديد من 
األفريقية  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

األفريقية. وغير 
فتحى  محمد  أ.د.  أك���د  ح��ي��ث 
مصر  كلمة  خ��ال  م��ن  ع��ث��م��ان 
عن استعداد مصر لنقل خبرات 
للدول  ال��س��م��ك��ى  االس�����ت�����زراع 
األفريقية، فى إطار اآللية التى 
األفريقى  االحت����اد  ي��ق��ت��رح��ه��ا 
ال��ن��ش��اط، وعن  ل��ت��ط��وي��ر ه���ذا 
مناسبة  آل��ي��ات  إي��ج��اد  ض���رورة 
ل���ت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة امل����وان����ى 
آليات  مع  بالتوازى  اإلفريقية، 
واستغالها  امل��ص��اي��د  ت��ط��وي��ر 
يتناسب  مب��ا  رش��ي��دًا  اس��ت��غ��ااًل 
القياسية  امل����واص����ف����ات  م����ع 
إحكام  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��دول��ي��ة 

والرصد. الرقابة 
وانتهى املؤمتر إلى العديد من 

أهمها: التوجيهات 
>  إلتزام دول األعضاء بتطوير 
السمكى  اإلن�����ت�����اج  ق����ط����اع 
التجارية  اجل��واج��ز  وتقليل 

اإلقليمية. للتجارة  تيسيرًا 
>  ق�����ي�����ام ال����������دول األع�����ض�����اء 
السمكى  امل��خ��زون  بتجديد 
االحت�������اد  ي�����ق�����وم  أن  ع����ل����ى 
تقييم  ب���إج���راء  األف���ري���ق���ى 
األسماك  مل����وارد  اق��ت��ص��ادى 
وب���ح���ث اخل����ي����ارات إلص���اح 
وتعزيز  األس���م���اك  م��ص��اي��د 
من  واحل�������د  إم���ك���ان���ي���ات���ه���ا 

اجلائر. الصيد 
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إعداد 
م / لبنى محمد نعيم



مشكلة  أن  ف��ي��ه  ش���ك  ال  مم���ا 
القضية  ه����ي  اخل���ب���ز  رغ���ي���ف 
الدولة  أول���ت  ال��ت��ي  الرئيسية 
ج�����ل اه���ت���م���ام���ه���ا ل���ت���وف���ي���ره 
وحت��س��ي��ن��ه ب��ش��ت��ى ال��ط��رق في 
اخلاصة  العاملية  الظروف  ظل 
مبحصول القمح حيث نستورد 
احتياجاتنا،  م��ن   ٪60 ح��وال��ي 
أول���ى اخل��ط��وات -هذا  وك��ان��ت 
النسبة  ه��ذه  لتقليص  ال��ع��ام- 
ت��ش��ج��ي��ع امل�����زارع�����ن ب���زراع���ة 
يزيد  مب���ا  ال���ق���م���ح  م���ح���ص���ول 
وأيضًا  فدان  ثاثة ماين  عن 
بسعر  القمح  محصول  ش��راء 
ل���ه م��ث��ي��ل م���ن قبل  ل���م ي��س��ب��ق 
وال  لألردب  جنيها   320 حوالي 
هذه  أن  ال���ق���ارئ  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى 
بل  اليوم،  وليدة  ليست  األزمة 
منذ  متعاقبة  عقود  نتاج  ه��ي 
حينما  السابق،  القرن  ستينات 
ك���ان ت��ع��داد م��ص��ر ح��وال��ي 30 
يزيد  م��ا  واآلن  نسمة،  مليون 
نسمة  م��ل��ي��ون  ث��م��ان��ن  ع��ل��ى 
)حيث يولد طفل كل 23ثانية( 

. لإحصائيات  طبقًا 
ومن هذا املنطلق فإننا في هذا 
نسهم  شديد-  -بتواضع  املقال 
في حل أزمة القمح من مواقع 
عملنا، حيث إن أحواض املزارع 
حجر  تكون  أن  ميكن  السمكية 
أساس حلل هذه املشكلة، وذلك 
فترة  األس���م���اك  م���ن  خل��ل��وه��ا 
نوفمبر  )م��ن  بقصيرة  ليست 
تصير  ح��ي��ث  إب����ري����ل(  وح���ت���ى 
امل������زارع ج���اف���ة مت���ام���ًا، وذل���ك 
النمو  م����ع����دالت  الن���خ���ف���اض 
السمكية  املزارع  أسماك  ملعظم 
لتأثرها  نظرًا  الفترة  تلك  في 
وخاصة  ب���ال���ب���رودة،  ال��ش��دي��د 
)السمكة  ال��ب��ل��ط��ي  أس����م����اك 
حيث  م���ص���ر(  ف����ي  ال��ش��ع��ب��ي��ة 
احلرارة  درجة  انخفاض  تؤدى 

- أقل من 8 درجة مئوية - إلى 
كبيرة  ك��م��ي��ات  ن���ف���وق  ح����دوث 
م��ن األس���م���اك ت��ص��ل إل���ى حد 

. األحيان  في بعض  الكارثة 
هذه  أن  ال��ط��ال��ع  ح��س��ن  وم���ن 
ال����ف����ت����رة ت���ن���اس���ب ال����ظ����روف 
القمح  حمل����ص����ول  امل���ن���اخ���ي���ة 
لدينا  أن  إل������ى  ب����اإلض����اف����ة 
العالية  ال���ف���ن���ي���ة  اخل�����ب�����رات 
واألي���������دى ال���ع���ام���ل���ة امل����درب����ة 
ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى حت���وي���ل ه���ذه 

املساحات في هذا التوقيت من 
زراعية  محاصيل  إل��ى  ع��ام  كل 
البقوليات(،   �� )القمح  منتجة 
ال���ف���ائ���دة على  ت��ع��م  َث����مَّ  وم���ن 

،) والقمح  )التربة  الشريكن 
ال���ق���م���ح من  ي��س��ت��ف��ي��د  ح���ي���ث 
بالعناصر  الغنية  امل��زارع  تربة 
بفضات  واحمل��م��ل��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
األسماك مثل اليوريا والنترات 
التسميد  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
للقمح  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���ض���وي 

التسميد  إل����ى  احل���اج���ة  دون 
املنتج  يكلف  ال��ذي  الكيماوي 

. عالية  إنتاجية  تكاليف 
وأم������ا ال���ش���ري���ك اآلخ������ر وه���و 
من  ال��ت��رب��ة  فتستفيد  ال��ت��رب��ة 
زي���ادة املادة  ال��ق��م��ح ف��ي  ج���ذور 
العضوية والدبالية التي تعمل 
لفترة  ب��امل��اء  االح��ت��ف��اظ  ع��ل��ى 
 Field( امل���ع���ت���اد  م���ن  أط�����ول 
توفير  وبالتالي   )Capacity
املستهلكة  امل���ي���اه  م���ن  ك��م��ي��ة 

. التسرب  نتيجة 
الكرمي  القارئ  على  وال يخفى 
السمكية  امل����زارع  أح����واض  أن 
 350 ت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه��ا ح��وال��ي 
أل����ف ف������دان، وه����ى ف���ي زي����ادة 
م���س���ت���م���رة، وه�����ى م���س���اح���ة ال 
استغلت  ل����و  ب���ه���ا  ي���س���ت���ه���ان 
األخذ  مع  األمثل،  االستغال 
أقماح  اخ��ت��ي��ار  االع���ت���ب���ار  ف���ي 
ولدينا  واإلنتاج،  عالية اجلودة 
ذلك  في  املتخصصون  العلماء 
محصول  من  االستفادة  وبعد 
ال����ق����م����ح ت���ص���ب���ح األح��������واض 
احلشائش  لنمو  خصبة  أرضية 
عليها  ت��ت��غ��ذى  ال��ت��ي  ال��غ��ض��ة 
مبروك  مثل:  األسماك،  بعض 

. وخافه  احلشائش 
إدخال  األم���ر  ل���زم  إذا  ومي��ك��ن 
عليقة  في  قليلة  بنسبة  القمح 
لألسماك  تقدم  التي  التغذية 
وقبل ذلك كله فتح باب العمل 
الشباب  م��ن  ك��ب��ي��رة  ف��ئ��ة  أم���ام 
نسبة  تقليل  على  يساعد  مما 
اخلير  يعم  وبالتالي  البطالة، 

. اجلميع  على 
خير  فيه  ملا  اجلميع  الله  وفق 

. العريق  وشعب مصر  مصر 
إعداد 

م / أحمد إبراهيم حمدين
برسيق( )مزرعة 

اإمكانية ا�ستغالل املزارع ال�سمكية

يف حل اأزمة القمح يف م�سر



�صعب مرجانية �صناعية لتنمية 

م�صايد جن�ب البحر الأحمر
إستراتيجية  حتقيق  إط��ار  فى 
ال��ه��ي��ئ��ة ف���ى ت��ن��م��ي��ة اإلن���ت���اج 
قام  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  امل���ص���اي���د  م���ن 
عثمان  ف��ت��ح��ى  م��ح��م��د  د.  أ. 
التخاذ  تاياند  ململكة  ب��زي��ارة 
لعمل  التنفيذية  اإلج����راءات 
صناعية  م���رج���ان���ي���ة  ش����ع����اب 
البحر  ج��ن��وب  ق��اع  ف��ى  ت��وض��ع 
املناطق  ه��ذه  حلماية  األح��م��ر 
بشباك  اجل���ائ���ر  ال��ص��ي��د  م���ن 
اجل�������ر، وت����وف����ي����ر م������اذ آم���ن 
الشباك  من  األس��م��اك  لصغار 
واالف�����ت�����راس ووس���ي���ل���ة ج���ذب 
للعديد من األصناف السمكية 
ت��ت��ك��اث��ر وت���ت���واج���د فى  ال���ت���ى 

. املرجانية  الشعاب 
فى  الهيئة  أن  سيادته  أكد  وقد 
للمشروع  ال��اح��ق��ة  امل���راح���ل 
وإضافة  بتطويره  تقوم  س��وف 
طبيعة  ذات  أخ�����رى  أن���ش���ط���ة 
استزراع  مثل  مباشرة  إنتاجية 
احمل��������اري��������ات ع����ل����ى ال���ش���ع���ب 
املعلقة  ال��ص��ن��اع��ي��ة  امل��رج��ان��ي��ة 
واالس��������ت��������زراع ف�����ى اق����ف����اص 
ت���ث���ق���ي���ل مع  ي���ت���م  جت���ري���ب���ي���ة 

. الشعاب 
املشروع  فى  البدء  يتم  وس��وف 
مبوجب  2011م  م������ارس  ف����ى 
عمل  وخ����ط����ة  زم����ن����ى  ج������دول 
»تايكا«  خ��ب��راء  م��ن  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
التاياندية  امل���ع���ون���ة  ه��ي��ئ��ة 
ال��ذي��ن س��ب��ق ل��ه��م زي���ارة مصر 
لتحديد  2009م  ي��ون��ي��و  ف���ى 
امل��ش��روع جنوب  ت��ن��ف��ي��ذ  م��وق��ع 

. األحمر  البحر 

كما زار سيادته أحد املواقع التى 
مخلفات  اس��ت��غ��ال  فيها  ي��ت��م 
السكك  وع����رب����ات  ال���س���ي���ارات 
احل��دي��دي��ة واس��ت��خ��دام��ه��ا فى 
املرجانية  ال���ش���ع���اب  م���ج���ال 

. الصناعية 
مواقع  من  العديد  زي��ارة  وك��ذا 

ودار  الصيادين  وق��رى  اإلن��زال 
جتربتهم  ح��ول  معهم  احل���وار 
ال���ط���وي���ل���ة ف����ى ت���ن���ف���ي���ذ ه���ذا 
التاياندية  ب��امل��ي��اه  امل���ش���روع 
ومدى جدوى وفاعلية املشاريع 
الشعاب  مل����ش����روع  امل���ش���اب���ه���ه 
تنفيذه  سيتم  الذى  املرجانية 

سيادته  وأب�������دى  م���ص���ر،  ف����ى 
املبذولة  ب���اجل���ه���ود  إع���ج���اب���ه 
من  السمكية  ال��ث��روة  لتنمية 
الصيادين  ج��م��ع��ي��ات  خ����ال 

. أنفسهم 
هذه  عنه  أسفرت  ما  أبرز  ومن 
الذى  اللقاء  -أي��ض��ًا-  ال��زي��ارة 
من  وه��ى   ،CPF شركة  مع  مت 
ذات  العاملية  الشركات  كبريات 
املتعددة،  ال��زراع��ي��ة  األن��ش��ط��ة 
والتصنيع  اإلن����ت����اج  وم���ن���ه���ا 
ال��س��م��ك��ى وال���رغ���ب���ة األك���ي���دة 
ت����ع����اون بن  ل��ف��ت��ح م����ج����االت 
القطاع اخلاص املصرى ورجال 
لعمل   CPF وشركة  االستثمار 
خلدمة  م��ش��ت��رك��ة  م���ش���روع���ات 
فى  وتنميته  السمكى  اإلن��ت��اج 

. مصر 
إعداد 

إسماعيل أمانى   / محاسبة 


