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 بقعة ضوء

 ثرواتنا املهدرة .. الثروة السمكية

 5132أوتَتش  31 :فٖ جشٗذٓ أخثاس الخل٘ج تاسٗخ الٌشش

 صوشٗا خٌجٖتملن الذوتَس 

 

ًٍحي ًثحث عي الَظع االلتصادٕ الزٕ توش تِ الثحشٗي، ًجذ أًٌا ًوتله 
تتوىي  لن اٙى حتى أًٌا أٍ هْذسٓ – لألسف –الىث٘ش هي الثشٍات، ئال أًْا 

الحىَهٔ هي ٍظع الخطط لتٌو٘ٔ تله الثشٍات لتصثح جضءا أص٘ال هي 
 ... الثشٍٓ السوى٘ٔ التصاد الثلذ، ٍهي تله الثشٍات

ًحي فٖ الثحشٗي شعة ٗأول السوه ٍٗوىي أى ٗع٘ش علِ٘ طَال العام 
 األطثاق هي الىث٘ش أدخلٌا – لألسف ٍوزله –هي غ٘ش أى ًتأثش، ئال أًٌا 

خٌا ٍتشوٌا الَجثٔ التٖ ٗوىي أى ًستثوشّا، فثذأت هطث فٖ العالو٘ٔ
تتذَّس، هي غ٘ش أى ْٗتن تزله ج٘ل الشثاب تْزُ الثشٍٓ فلن ٗتن 
تٌو٘تْا، ألًِ لن ٗعشف أّو٘تْا ٍتله المذسات الْائلٔ التٖ ٗوىي أى 

 .ٗجٌٖ هٌْا

 هٌز استثواسّا أهىي لَ – السادٓ أْٗا –الثشٍٓ السوى٘ٔ فٖ الثحشٗي 
هي المشى الواظٖ، ٍلَ أهىي اعتثاسّا جضءا هي التصاد الثالد،  السثعٌ٘٘ات

لوا أصثحٌا ًعاًٖ الَ٘م هي شح تله األًَاع هي السوه ٍستوا اًمشاض 
 .تععْا
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لَ أهىٌٌا أى ًعع التششٗعات الوْؤ التٖ تأخز التٌو٘ٔ الوستذاهٔ فٖ 
ي االعتثاس، لوا أصثح الص٘اد ٗعاًٖ األهشٗي، ٗعاًٖ هي ظغط الح٘آ ٍه

 .اًمشاض األسوان

 

 ؟ دعًَا هي ّزا ولِ، لٌثذأ هي ّزُ الٌمطٔ، فوارا ٗوىي أى ًفعل الَ٘م

 ً ًٔ٘عول تشًاهج إلعادٓ تأّ٘ل الثحش، ٍرله هي خالل الشعة الوشجا
 ... الخ الصٌاع٘ٔ، هٌع الص٘ذ فٖ تعط الوٌاطك

  ًِفتح السَق لوضاسع األسوان، ٍٗجة أال تمف الحىَهٔ فٖ ٍج
 .الزٗي ٗشٗذٍى أى ٗذخلَا ّزا السَقالوستثوشٗي 

 ٔ٘ئًشاء هصاًع لتجو٘ذ األسوان ٍالشت٘اى ٍتم٘ٔ الىائٌات الح. 
 ٓالتشج٘ع على تصذٗش األسوان فٖ صهي الَفش. 
  تٌو٘ٔ ّزا المطاع تىل ها ٗوىي، ًٍشش الَعٖ تتٌاٍل األسوان

 .ٍفَائذّا تذالً هي فتح األسوان ٍالوطاعن للَجثات السشٗعٔ

 

الىث٘ش هي الصٌاعات التٖ ٗوىي أى تشافك االّتوام تالثشٍٓ  ٌٍّان
السوى٘ٔ تذالً هي االّتوام تالثشٍٓ الحَ٘اً٘ٔ ًٍحي أصالً ال ًوتله 
الوشاعٖ ٍال ًعشف أى ًذٗش الوشاعٖ التٖ تن ششاؤّا فٖ السَداى هٌز 

 .سٌت٘ي
 

عوَهًا، ّزُ تعط أفىاس ٍهي الوإوذ ٗوىي اتتذاع الوضٗذ لَ واًت 
 .ٔ ساغثٔ فٖ رلهالحىَه


