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اتفاقية تعاون بين ”الزراعة“ و٤ جامعات

صدى البلد  

ــر الــزراعــة حسين الحاج  أكــد وزي
مؤتمر صحافي عقده  فــي  حسن، 
أن ”التكامل بين القطاعين العام 
والخاص هو لتطوير االستراتيجيات 
 إلى 

ً
والبرامج المتعلقة بالزراعة“، الفتا

أن ”اتخاذ القرارات يتم بشكل جماعي 
في اللجان المتخصصة في مختلف 
المجاالت التي تم تشكيلها في وزارة 
الزراعة حيث يتم التفاعل بين ممثلي 
الــوزارة والجامعات ومختلف ممثلي 

القطاعين العام والخاص“. ورأى ”في 
هذا التعاون غاية يجب الوصول فيها 
الى األمثل لتطوير القطاع لمصلحة 
المزارع واألمن الغذائي وسالمة الغذاء 
واالقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي“.
حضر المؤتمر وزير التربية حسان 
للبنانية  ا لجامعة  ا ديـــاب، رئيس 
عدنان السيد حسين، مدير عام وزارة 
الزراعة لويس لحود، مدير عام وزارة 
التربية فادي يرق، أمين عام المجلس 
الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، 
مدير عام مصلحة األبحاث العلمية 

الزراعية ميشال افرام، رئيس الجامعة 
اليسوعية األب سليم دكاش، رئيس 
ــان  بيتر دورم األميركية  لجامعة  ا
بأحمد دالل، رئيس جامعة  ممثال 
الروح القدس - الكسليك األب هادي 
محفوظ، وعدد من عمداء كليات الزراعة 

في لبنان.
وقال الحاج حسن: ”نوقع اتفاقية 
حول التدريب الزراعي، وقريبا سنوقع 
العلمي كما  لبحث  ا اتفاقية حــول 
للربط مع  ا 

ً
لث ثا  

ً
ان هناك مشروعا

الجامعات من خالل مكتبة الكترونية 
لمعلومات. نحن  ا لترابط  مــوحــدة 
نوقع جميًعا اليوم اتفاقية للتعاون 
في اتجاهين: االول تدريب للطالب 
ــوزارة واالتجاه الثاني تدريب  في ال

للموظفين في الكليات. اما اتفاقية 
البحث العلمي فستكون مع المجلس 
الوطني للبحوث العلمية ومصلحة 

األبحاث العلمية الزراعية“.
ــدوره أكد ديــاب أن ”االتفاقية  ب
ــدور اســاســي هو  تشكل تفعيًال ل
البحث العلمي، كما أنها تشكل فرصة 
لتجميع نقاط القوة التي تتمتع بها 
كل جامعة بما ينعكس ايجابا على 

الجميع“.

قانون التعليم العالي
ـــاب إلـــى ”وجــــود ٤٤  ــفــت دي ول
مؤسسة للتعليم العالي في لبنان 
منها ٣٣ جامعة، ولديها اتفاقيات 
تعاون مع مؤسسات وجامعات خارج 
لبنان“. وأعلن ”أن مشروع تطوير 
ن  لبنا في  لي  لعا ا لتعليم  ا نون  قا
سيكون البند األول الذي سيتم بحثه 
في المجلس النيابي، وهو يشكل اول 

تجديد منذ ٥٠ سنة“.
وكــان المؤتمر الصحافي افتتح 
بكلمة لعريف الحفل داني باسيل 
وكانت كلمات للسيد حسين ولحود 
ودكاش ودورمان ألقاها باسمهم دالل 

ومحفوظ وحمزة.
لمؤتمر الصحافي توقيع  ا وتــال 
اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة 
للبنانية، القديس  ا لــجــامــعــات:  وا
ــروح القدس الكسليك،  يوسف، ال
ــادة  ــزي ــروت، ”ل ــي األمــيــركــيــة فــي ب
التواصل وربط كليات الزراعة فيها 
بالوزارة وتفعيل العمل الميداني 
وخصوًصا اإلرشاد الزراعي وتدريب 
طــالب أقــســام الهندسة الزراعية 

والطب البيطري“.

 
ً
االتفاقية تشكل تفعيال

لدور اساسي هو البحث 

العلمي تجميع نقاط القوة 

لدى الجامعات

الحاج حسن   البلد      
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