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�فتتاح �لدورة �لر�بعة من �لندوة �الإقليمية
للمنظمة �لعاملية لل�سحة �حليو�نية يف «�لي�سوعية»

ّ
املنظمة العاملية للصحة احليوانية ومعهد
افتتحت
الهندسة الزراعية العالي لــدول البحر املتوسط التابع
جلــامــعــة الــقــديــس يــوســف ووزارة الـــزراعـــة ،الــــدورة
الرابعة من الندوة اإلقليمية للمنظمة العاملية للصحة
احليوانية  OIEلتقييم املنتجات احليوانية ،والتي
تستمر ثالثة أيــام ،في حرم العلوم والتكنولوجيا-مار
روكز ،برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر ممث ً
ال مبدير عام
الوزارة املهندس لويس حلود واملمثل اإلقليمي للمنظمة
العاملية للصحة احليوانية الدكتور غازي يحيى ورئيس
اجلامعة البروفسور سليم دكــاش اليسوعي ومديرة
معهد الهندسة الزراعية العالي لــدول البحر املتوسط
الــدكــتــورة مــايــا خـــراط وحــشــد مــن اخلــبــراء واألساتذة
والطالب واملهتمني.
بداي ًة اعتبرت الدكتورة مايا خراط أن الندوة «تشكل
مساحة ممتازة لتبادل األفكار واإلبتكارات حول الصحة
احليوانية».
من ثم ألقى البروفسور سليم دكاش كلمة اعتبر فيها
ً
قاطعا على أهمية الزراعة
دليال
أن «هــذا احلــدث يشكل
ً
بشكل خاص .الزراعة
بشكل عام ،واملنتجات احليوانية
ٍ
ٍ
بشكل عام أساس إقتصاد وطن وتأثيره على النمو
هي
ٍ

اإلقتصادي ،والصحة البشرية ،والبيئة ،واألمن الغذائي
والقضاء على اجلوع ،والتنمية املستدامة التي تختصر
ما سبق و ُذكـــر ،وهــي العنصر الرئيسي لبقاء كوكبنا،
منزلنا الذي ال ميكننا التغاضي عنه.»...
وتــابــع دكـــاش« :لــم تكن جامعة القديس يوسف ولن
تكون أبـــ ًدا مؤسسة لإلنتاج الضخم ،ومؤسسة تقوم
بتسويق برامج التنشئة املوجهة وف ًقا للسوق .إن وجود
حرمنا الزراعي والغذائي الصغير في تعنايل هو دليل
حي على ذلك .منذ العام  ،1979هذه املؤسسة موجودة
هنا لتذكير الناس بأن اإلنتاج الزراعي والغذائي هو أم ٌر
حاسم لتنمية الوطن.»....
من جهته ،ألقى الدكتور غازي يحيى كلمة اعتبر فيها
أن الندوة «هدفها التشجيع على بلوغ التغيير املستدام
من أجل احترام معايير املنظمة ،خاصة عند استعمال
األدوية البيطرية .إذ أن األدوية املضادة للميكروبات قد
غيرت ممارسة الطب اإلنساني واحليواني وساهمت
فــي تقدم الصحة عامل ًيا ،ممــا يشكل نقطة أساسية في
سياسات حتسني الصحة احليوانية وسالمة الغذاء».
ودعــا املهندس لويس حلــود أســرة اجلامعة لتقدمي
اإلقتراحات ووعد بتبنيها....

