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المالمح العامة للقرية :


تعتبر قرية عباسة إحدى قرى مجلس قروي الكاللسة التابع لمركز قوص – محافظة قنا .تقع شمال مركز قوص
وجنوب محافظة قنا وحدودها الجغرافية من الناحية الجنوبية نجع قرية الكاللسة والناحية الشمالية قرية المقربية ومن
الناحية الشرقية قرية المخزن والناحية الغربية مركز قوص.



يعيش أهالي عباسة فى حالة من الفقر المدقع وذلك لموقع القرية حيث أنها في منطقة منعزلة ال يمر عليها وال يدخلها
إال من قصدها فقط ،وما زاد األمور تعقيدا هو أن قرية عباسة قريبة لمدينة قوص أكثر من قرية الكاللسة التابعة لها،
وجرى العرف على قضاء واعتماد قرية عباسة فى جميع خدماتها على مدينة قوص ونالها من اإلهمال الكثير والكثير
فهى التحسب فى الخدمات على المدينة ألنها التتبع لها فعليا والتأخد خدمات من القرية األم(الكاللسة ) لبعدها عنها.



سكان القرية عبارة عن قبائل عربية قادمة من شبه الجزيرة العربية مع الفتوحات اإلسالمية فى عهد عمرو بن العاص
 .ولذلك جميع السكان بالقرية مسلمي الديانة تربطهم صلة قرابة قوية.





و تتألف القرية من  7نجوع وهم -:


نجع علي حمد



النجع إبراهيم حلبي



نجع السواقي



نجع عباسة البلد



نجع خالد بن الوليد



نجع التصافي الغربي



نجع القرومات

معظم النجوع تربطهم عالقات قرابة ومصاهرة ونسب وتشترك معا فى الخدمات العامة مثل المدارس والجمعية
الزراعية.

3

األوضاع واالحتياجات :
الوضع االجتماعي والثقافي :



يسود جو من الترابط بين أفراد كل عائلة من عائالت القرية ويوجد بين العائالت صالت نسب و من أهم المشكالت
االجتماعية الخاصة بقرية عباسة نظرا لفقرها الشديد ارتفاع األسعار علي محدودي الدخل وارتفاع نسبة البطالة بين
الشباب المتعلم وغير المتعلم مع انعدام فرص العمل المطلوبة ،مما يؤدي إلي لجوء الشباب والفتيات إلي العمل في
الزراعة باألجرة وخاصة في مواسم القصب ( أجرة الشاب فى اليوم من  51 – 51جنيه ) حسب عمره وعدد
ورديات العمل.



لوحظ خالل الزيارات الميدانية والجوالت بالقرية ضعف وانعدام مشاركة السيدات والفتيات فى األنشطة الحياتية و
المجتمعية بالقرية.

التعليم :


يوجد مدرسة ابتدائي و مدرسة إعدادي بنجع ابراهيم
حلبي وهما في مبني واحد ويخدمان جميع نجوع القرية



يوجد معهد أزهري ابتدائي وآخر إعدادي لألوالد بنجع
إبراهيم حلبي وهما بمبني واحد ويخدمان جميع نجوع
القرية ،أما البنات في اإلعدادي يذهبن إلي مركز قوص
ويقطعن مسافات طويلة للوصول ألول الطريق أو يستخدمن التكتك الذي يكلف الطالبة  51جنيهات ذهابا وعودة



يقدم الجدول التالي إحصاء بالخدمات التعليمية بالقرية
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إجمالي
مالحظات

م

أسماء المدارس

عدد البنات

عدد البنين

5

مدرسة عباسة االبتدائية

411

464

875

2

مدرسة عباسة اإلعدادية

182

150

332

5

معهد أزهري عباسة االبتدائي

57

105

162

والمدرسين  +فريق

4

معهد أزهري عباسة اإلعدادي بنين

145

145

العمل

التالميذ
بيانات المدارس من
خالل المقابالت مع
مديرى المدارس

تعاني القرية الكثير من المشاكل في مجال التعليم ومنها اآلتي :


نقص المدارس االبتدائية وخاصة بالنجوع المتفرقة والبعيدة مثل نجع علي حامد ونجع التصافي وبعد المدارس
االبتدائية عن النجوع بمسافات بعيدة مما يعرض األطفال للمشي لمسافات كبيرة.



الخدمات التعليمية داخل المدارس بأنواعها المختلفة غير فعالة و التجهيزات الخاصة بالمدارس من أثاث ومعامل
ومالعب رياضية و مكتبات غير متوفرة على اإلطالق مما يحد من قدرة الطالب على االبتكار و التميز.



تدهور الفصول ودورات المياه واألثاثات الخاصة بالفصول لدرجة إقامة بعض الفصول بالمدرسة اإلعدادى بفناء
المدرسة  ،وعدم وجود عمال نظافة بشكل كاف بالمدارس وانتشار القمامة بالفصول وفناء المدارس وانتشار الباعة
الجائلين بالمدارس.



نقص الوعى بالمدارس للقضايا العامة الخطيرة مثل أنفلونزا الخنازير وكيفية الوقاية منها والتعامل معها على األقل
من ناحية النظافة والسلوكيات البيئية الصحيحة داخل الفصول مثل التهوية الجيدة تنظيف دورات المياه وخالفه .
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الصحة :


يوجد وحدة صحية بالقرية وتضم أربع ممرضات و ثالث رائدات ريفيات ،ولكن ال يوجد بها طبيب بشكل دائم
بالرغم من وجود استراحة مجهزة له.



نقص الوعى لدى أهالي القرية فى جميع مجاالت الصحة وخاصة السيدات واألطفال وانتشار األمراض مثل الفشل
الكلوى والتهاب الكبد الوبائي.

خدمات اجتماعية أخرى :


يوجد بالقرية مخبز عيش بلدي



تضم القرية سبعة مساجد منتشرين بالنجوع وكلهم مبنيين بالجهود الذاتية



يوجد بالقرية شبكة اتصاالت تليفون أرضية ولكنها معطلة لسرقة الكابالت



تعد مشكلة الخبز من المشكالت الكبيرة التى يعاني منها أهالى القرية نظرا لوجود مخبز واحد فقط وله حصة 55
جوال و ينتج  1111رغيف يومي فى حالة االلتزام في حين يصل عدد السكان إلى  52ألف نسمة تقريبا و يتم صرف
دقيق ألربعة آالف فرد ويقسم ال  1111رغيف على الثمانية آالف الباقين أى بواقع ما يوازي نصف رغيف يومى
للفرد



تعتمد معظم السيدات على إنتاج الخبز فى المنازل ( العيش الشمسى ) وهو إنتاج منزلى مكلف جدا حيث يصل ثمن
جوال الدقيق إلي  521جنيه

الوضع االقتصادي والبيئي :


يعتبر مستوى الدخل عموما بالقرية ضعيف جدا حيث
يعتمد أغلبهم على الزراعة وهناك بعض العائالت
التى تتمتع بالثراء ويسر المعيشة بالقرية .

الزراعة:



يعتبر النشاط الرئيسى بالقرية هو النشاط
الزراعى وتوجد بعض الحرف و المهن
البسيطة

مثل

البيع

والشراء

وبيع
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الخضروات و الفاكهة .


يعاني أهالي عباسة من ضيق الرقعة الزراعية مقارنة بعدد السكان المتزايد باستمرار .



يحتوي زمام قرية عباسة على مساحة  797فدان وهي مقسمة كاآلتى:



 011فدان تزرع قصب 597 ،تزرع قمح وبرسيم شتوي وذرة شامية وذرة رفيعة صيفي وتوزع الحيازة
كاآلتي:



-

فدان فأقل  511حائز

-

من فدان حتى  1أفدنة  211حائز

-

من  1أفدنة الى  51أفدنة  511جائز

-

 51أفدنة فأكثر  511حائز

يعاني المزارعون من احتكار الزراعة من قبل بنك التنمية واالئتمان الزراعى بسبب القروض الممنوحة لهم وبالتالى
حرمانهم من تغيير المحاصيل الزراعية مما يؤثر على مستوى الدخل الخاص بهم.



يوجد بقرية عباسة جمعية زراعية ولكن ليس لها دور فعال وذلك مثل باقي الجمعيات التعاونية الزراعية والتي
يقتصر دورها على حصر الزراعات وعمل المخالفات التعدي على األراضى الزراعية .



تعتبر المشكلة الرئيسية بالنسبة للمزارعين ه ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزارعى من (تقاوى  ،أسمدة  ،مبيدات)
بالنسبة إلى تكلفة إنتاج المحاصيل و تظهر هذه المشكلة مع الحيازات الصغيرة بصورة أكبر.



يوجد مشاكل كثيرة متعلقة برى األراضى الزراعية لدرجة أن المزارعين يشكون من عدم وصول المياه لألراضى
الزراعية باأليام وخاصة في شهري يونية ويولية مما يؤثر على الزراعات المختلفة بأراضيهم وذلك ألنه يتم ري
أراضي زمام قرية عباسة من ترعة الكاللسة التى تبدأ من قرية (الكاللسة – المسيد – عباسة – المقربية ) و تمر تلك
الترعة الفرعية بالقرى السابقة ويقع على جوانبها العديد من المساكن وخاصة فى قرية عباسة مما يعرضها للتلوث
الشديد لوجود العديد من نقاط الصرف الصحى المفتوحة على الترعة وانتشار األمراض والحشرات والفئران  ،كذلك
تعانى من عدم وجود أبواب جيدة للتحكم فى الري خاصة فى الشتاء وفى حالة وفرة المياه حيث يرتفع المنسوب مما
يؤدى إلى غرق بعض األراضى ورفع منسوب المياه األرضي.



يعاني مزارعي محصول القصب وهو المحصول األساسي بالقرية من مشاكل أساسية وهي :
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-

ضيق الرقعة الزراعية مقارنة بعدد السكان المتزايد باستمرار

-

عدم وجود نظام وزن حديث ألن طريقة الوزن بها ظلم للمزارع حيث يتم وزن عربة الجرار الزراعى وهى
متصلة بالجرار وذلك يثقل الميزان

-

خصم نسبة طينة وشوائب غير واقعية حيث يتم تعميم العينة من عربة واحدة على إجمالى المحصول

-

عدم صرف دعم نقل للمزارعين بالرغم من صرف  511جنية للفدان في مناطق زراعية أخرى فى قوص.

-

المصنع يتسلم المحصول فى شهر يناير ويسلم المبالغ لبنك التنمية فى شهر يونية وتحسب الفوائد على
المزارع

-

عدم إعطاء نسبة فى المصاصة (قشر القصب وبيعها من قبل المصنع لمصنع الورق  511جنية للطن
لتصنيع الورق)

-

عدم إعطاء المزارع من المنتجات الثانوية وهى أكثرمن  51منتج (موالس – خميرة – كحول – خشب
حبيبى – إلخ)

-

العقود التى تبرم بين المزارع والمصنع مجحفة والتعامل بين بنك التنمية والمصنع غير واضح بالمرة
وليس بها شفافية

-

عدم وجود تسوية بالليزر

-

تخفيض كمية األسمدة من  52جوال للفدان إلى  4أجولة

-

ارتفاع أسعار الكهرباء التي تشغل محطات الري باإلضافة إلي تقادم المحطات.

-

احتكار الزراعة من قبل بنك التنمية واالئتمان الزراعى بسبب القروض الممنوحة للفالحين وبالتالى حرمان
المزارع من تغيير الزراعة مما يؤثر على مستوى الدخل الخاص به .

البيئة :
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تأتى مشكلة قلة مياه الشرب وتلوثها على قمة المشاكل الصحية والبيئية بقرية عباسة فمياه الشرب بها شوائب وغير
مناسبة على اإلطالق ومن خالل المناقشة و الحوار حول توصيالت مياه الشرب العمومية اتضح أنه توجد جزء من
التوصيلة العمومية فى بعض الشوارع الداخلية والتي تم تركيبها من وقت بعيد وقد تآكلت وصدأت ولذا تؤثر على
نقاء مياه الشرب فى الطعم واللون والمكونات مما أصاب العديد من أهالى القرية باألمراض ومما زاد األمر سوءا
ارتفاع تكاليف ونفقات إدخال مياه الشرب للمنازل وطول إجراءات الحصول على العداد بما ال يتناسب مع دخول
األفراد ومستواهم االقتصادى فيقوم األهالي باستخدام الطلمبات والمياه الجوفية.



تعاني القرية من عدم وجود مكان عام لتجميع القمامة بالقرية وعدم تخصيص عمال لجمع القمامة من قبل الوحدة
المحلية بالقرية ،مما أسفر عن تلوث البيئة واختفاء الشكل الجمالي للقرية وانتشار الحشرات الطائرة واألمراض
المتعلقة بها مثل أمراض العيون واإلسهال.

البنية األساسية :


ال يوجد صرف صحى بالقرية او
أى نوع من أنواع الصرف مثل
الطرنشات البلدى وخالفه ونسبة
من األهالى تصرف علي الترعة
التي يقوم المزارعين بري
أراضيهم منها



يوجد بالقرية شبكة محوالت خاصة بالكهرباء ولكنها متهالكة منذ عام  5979وال يتم أى دعم أو صيانة
لها مما يؤدى إلى انفجار المحوالت لعدم قدرتها على استيعاب الكثافة العالية ويؤدى إلى حدوث حرائق
وضعف وانقطاع التيار لفترات عديدة .



شوارع القرية غير ممهدة وبها حفر ويلقي فيها األهالى القمامة والمخلفات وجميع الطرق الخاصة بالقرية
بحالة سيئة  ،ترابية وضيقة وغير آمنة على اإلطالق.



يعاني أهالي عباسة فى النجوع المختلفة بعدم توافر أي مواصالت إال التوكتك وهو وسيلة التنقل
الوحيدة بين نجوع القرية ومن القرية إلي مركز قوص وتعتبر القرية قريبة من الطريق الرئيسي للمركز.
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البطالة :


تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشكالت بالقرية بين الشباب من الجنسين ،ويعتمد الشباب والفتايات بالقرية على العمل
باليومية بالحقول بأجور بسيطة مقارنة بالمخاطر والمشقة التى يتعرضون لها  .ويرون أن المشكلة تفاقمت بسبب
نقص فرص العمل  ،و البدائل المقترحة لحل المشكلة من وجهة نظر األهالى هو المشروعات الصغيرة ومراكز
التدريب المهنى التحويلى .



أما فيما يتعلق بالهجرة فمعظم الشباب يعملون داخل القرية ،أما النسبة التى تعمل خارج القرية فهى بسيطة جدا من
األهالي.



يصل عدد األسر التى تحصل على معاش ضمان اجتماعى إلى  251أسرة وذلك تعتبر عدد كبير نوع ما بالنسبة
إلجمالى عدد السكان

االحتياجات األساسية للقرية والمشروعات المقترحة :


يوضح الجدول التالي االحتياجات األساسية للقرية والمشروعات المقترحة من وجهة نظر األهالي

اإلحتياجات

المجال

الصحة

الحلول المقترحة

عدم توفر طبيب بشكل دائم بالقرية رغم وجود



استراحة مجهزة له


مخاطبة المسؤلين لتوفير طبيب
طوال الوقت بالوحدة

نقص الوعي لدى أهالي القرية فى جميع مجاالت
الصحة وخاصة السيدات واألطفال وانتشار
األمراض مثل الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي.
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ندوات وبرامج توعية لألهالى


البيئة

انتشار الترع والمصارف فى جميع نجوع القرية مما
يؤدى إلى إنتشار األمراض والتلوث.





ال يوجد خدمة صرف صحى بالقرية ويأمل األهالى

واستخدامها كحدائق وأماكن

فى التوصيل لجميع المناطق وخاصة التوابع وأن
يكون التسليم مطابق للمواصفات .


نقص و تلوث مياه الشرب وعدم مطابقتها

تجميل ومشروعات للقرية .


إدخال صرف صحى بالقرية



تغيير شبكة المواسير الخاصة

للمواصفات و البد من إحالل وتجديد مواسير المياه
القديمة بالقرية وتوفير مياه صالحة للشرب .


بالمياه


عدم وجود مكان لتجميع القمامة بالقرية وتناثر
القمامة فى جميع أنحاء القرية وخاصة على جانبي



تخفيض تكاليف إدخال المياه
والكهرباء

انتشار الحشرات و الناموس وخالفه بسبب انتشار



الترع والمصارف مما يسفر عن أهمية تغطية
المجارى المائية بمواسير وإحالل حدائق محلها
لتجميل القرية .


تقوية شبكة الكهرباء وتغيير
المحوالت وزيادة عددها

المصارف والترع .


ردم وتغطية الترع والمصارف

تمهيد الطرق وخاصة التى تربط
النجوع ببعضها



رصف الطرق العامة



برامج توعية لسيدات عن

زيادة تكاليف ورسوم إدخال عدادات المياه

النظافة

والكهرباء بالقرية


عدم إنارة الطرق العامة للقرية و الذي يربط النجوع
بعضها ببعض



نقص المدارس االبتدائية وخاصة بالنجوع المتفرقة



والبعيدة مثل نجع علي حامد ونجع التصافي .

التعليم


بعد المدارس االبتدائية عن النجوع بمسافات بعيدة
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انشاء مدرسة ابتدائى واعدادى
بالنجوع الكبيرة



مدرسة للفصل الواحد



مما يعرض األطفال للخطر سواء أثناء المشي



حضانات بالنجوع

نقص جودة العملية التعليمية بسبب الكثافة العالية فى



تمهيد الطرق الداخلية بين النجوع

الفصول و القائمين على التعليم غير متخصصين
ويتم االستعانة بمدرسين باألجر .


والمدارس


عدم وجود عمال نظافة بشكل كاف بالمدارس

تعيين مدرسيين متخصصين
بالمدارس

وانتشار القمامة بالفصول وفناء المدارس


ال يوجد إعدادي أزهر بنات مما يضطر البنات
للذهاب لمركز قوص وقطع مسافات كبيرة



تدهور الفصول الخاصة بالمدارس ودورات المياه
واألثاثات الخاصة بالفصول.



عدم وجود مدارس ثانوي بأنواعه مما يضطر
األهالى للذهاب لمركز قوص



ال يوجد مدارس للفصل الواحد للسيدات والفتايات
وال فصول رياض أطفال.



تلوث الترع والمصارف مما يؤدى إلى مشاكل



بالري .


وتطهيرها وتبطينها.

نقص وانقطاع مياه الرى لعدة أيام وخاصة فى بداية



الدورة الزراعية فى شهور يونية ويوليو من كل عام
الزراعة

توفير مياه الرى بالترع وتنقيتها



عدم توافر التقاوي المناسبة الجيدة بالسعر المناسب.



انتشار المخلفات الزراعية على جانبي الترع
والمصارف بمعظم النجوع وخاصة مخلفات زراعة
القصب.

جمعية التعاونيات الزراعية
وتفعيلها لتخفيض االسعار



تساهم الشركة فى تكاليف النقل
وارتفاع سعر المحصول للمزارع



اعادة استخدام المخلفات الزراعية
كسماد عضوى (كمبوست )
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احتكار الزراعة من قبل بنك التنمية واالئتمان



الزراعى بسبب القروض الممنوحة للفالحين وبالتالي

زيادة سعر الطن وتخفيض نسبة
الفائدة على القروض الزراعية

حرمان المزارع من تغيير الزراعة مما يؤثر على
مستوى الدخل الخاصة به .


ضيق الرقعة الزراعية مقارنة بعدد السكان المتزايد
باستمرار .



ارتفاع أسعار الكهرباء التي تشغل محطات الري
باإلضافة إلي تهالك المحطات .



سوء الطريق الخاص بالشارع الرئيسى للقرية
ويحتاج إلى رصف وتمهيد وربط القرية بالنجوع
المختلفة .



ال يوجد مكتب بريد منفصل عن مكتب الكاللسة



ال يوجد مستودع بوتجاز حيث تأتي سيارة محملة
بأسطوانات الغاز من الوحدة المحلية و توزع فى
الشوارع الواسعة للنجوع فقط وال تصل إلى باقي

البنية األساسية

األهالى بسبب الطرق .


ال يوجد وحدة شئون اجتماعية .



عدم توافر مخابز كافية بالقرية ( مخبز واحد فقط )
وليس هناك جودة في التوزيع.



يوجد مساحات وأماكن كثيرة مخصصة للوزارات
واإلدارات الحكومية المختلفة مثل األوقاف والسكك
الحديدية وغير مستغلة لمشروعات تنمية القرية إال
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تمهيد طرق القرية



توفير وحدة بيطرية



توفير مكتب بريد



توفير وحدة شئون اجتماعية



توفير مستودع بوتوجاز



فتح تراخيص المخابز بالنجوع

قطعة أرض ملك الميكنة الزراعية.

البطالة



انتشار قضية البطالة بنسبة كبيرة بين الشباب



عدم وجود مشروعات إنتاجية أو صناعية للشباب

طريق قروض ميسرة



عدم وجود مركز شباب أو مالعب رياضية

للمشروعات من الصندوق



عدم وصول القروض الميسرة للشباب ألهالى القرية

االجتماعى أو المجلس المحلي

يحول من فتح مشروعات تسد حاجة الشباب .



توفير فرص عمل للشباب عن



بناء مصانع صغيرة ومشروعات
صغيرة لتوفير فرص العمل قائمة
علي زراعة قصب السكر

احتياجات المجتمع على أساس فئوي :
كان من المهم التعرف على احتياجات المجتمع المحلي على أساس فئوي من خالل عقد مجموعة من اللقاءات البؤرية للشباب
والرجال والنساء والمزارعين

الشباب



الرجال و المزارعون

توفير التدريب الحرفى للشباب



( مركز تدريب حرفى ) .


طريق

إنشاء



الصحى بالقرية

توفير فرص عمل للشباب عن
مصانع

بدء أعمال إنشاءات الصرف

النساء

أو



تحسين الطرق وتمهيدها
وخاصة الطرق الموصلة
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إدخال الصرف الصحى بكل
قرية .



تخفيض الرسوم المفروضة
من المحافظة والوحدة المحلية





مشروعات زراعية أو تجارية

للنجوع الداخلية والبعيدة عن

على توصيل المياه والكهرباء

تستوعب الشباب العاطل .

القرية .

إلى المنازل.

توفير قروض بشروط ميسرة
للشباب الذى يريد أن يقوم بتنفيذ

القرية من (محوالت وأعمدة

التى تستحق معاش الضمان

مشروع خاص به.

وسلوك وكشافات ) بالقرية .

االجتماعى وفتح منفذ الستالم

توفير مستلزمات اإلنتاج

المعاشات في القرية.

إنشاء مشغل للفتيات وتدريبهم
على





تجديد شبكة الكهرباء فى



النظر فى حالة بعض السيدات

المشغوالت





اليدويه

الزارعى (التقاوى -األسمدة

وإنتاجها وإيجاد طرق وأماكن

– المبيدات) بأسعار مخفضة

لعمل

لتسويق اإلنتاج .

تتناسب مع أسعار المحاصيل

للشباب

توفير مركز الشباب والملعب و

الزارعية .

ومساعدات للمحتاجين عن

إنشاء مدرسة ثانوى (فنى –

طريق التضامن االجتماعى .

أنشطة رياضية وثقافية وفنية



تستوعب طاقات الشباب

توفير قروض بشروط ميسرة
مشروعات

صغيرة

وتوفير

إعانات

صناعى ) لتعليم الشباب



إنشاء مكتب البريد بالقرية

على



إنشاء مشغل لتعليم الفتيات



تجميل القرية

الحرف



مياه شرب نظيفة

البطالة

الخياطة واألشغال اليدوية بدال



مكتبة تثقيفية للشباب وأهالى

إيجاد فرص عمل للشباب

من قعدة البيت .



عن طريق

القرية .

إقامة مصانع

قائمة علي منتجات قصب
السكر نظرا لتوافر هذا

الدقيق.

مثل

مصانع



عمل برامج توعية وتنوير

األعالف

للسيدات

تحسين شبكة المياه فى القرية

الصحية والبيئية بالقرية .

.




فتح وترخيص أفران جديدة
بالنجوع لمواجهة غالء أسعار

المحصول



والقضاء

تفعيل الجمعيات الزراعية
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عن

المشكالت

الموجودة

بالقرية

والقيام

بدورها من توزيع الكيماوى
واألسمدة وخالفه.


توفير مياه الرى وتطهير
المجرى المائى الموصل
للرى بالترع.



إقامة مصانع تقوم على إنتاج
األراضى الزارعية

الموارد المتاحة بالقرية :
الموارد البشرية :
 يوجد بالقرية نسبة كبيرة من الشباب المتعلمين وال يوجد وظائف لهم وهناك أيضا التعليم المتوسط الحرفى (صناعي –
تجاري – زراعي) من الجنسين وأيضا نسبة من غير المتعلمين بالقرية.


لوحظ أ ثناء اللقاءات مع الشباب أن هناك طاقات كامنة فى الشباب و األطفال البد من استثمارها والبناء عليها وقد
ظهر هذا من خالل استعدادهم للمشاركة فى أنشطة تنموية بالقرية ووصوا بأهمية توفير فرص عمل للقضاء على
مشكلة البطالة وتنمية الصناعات القائمة على المحاصيل الرئيسية للقرية واستثمار طاقات الشباب.

الموارد االقتصادية والطبيعية :


يوجد بالقرية أرض فضاء ملك الميكنة الزراعية وهي الفرصة الوحيدة لبناء مجمع خدمات ولكنها ال تصلح مركز
شباب ألن مساحتها ال تكفى إلقامة مالعب.

الجمعيات األهلية :


يوجد بقرية عباسة جمعيتان أهليتان وهما جمعية تنمية المجتمع المحلي والبيئة ومقرها بنجع إبراهيم حلبي و
جمعيه تنمية المجتمع ومقرها عباسة القرية .
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