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متر مرصنا احلبيبة بلحظات فارقة ىف تارخيها املعارص بدءًا من ثورة 2٥ يناير الىت غريت وجه التارخي ليس ىف 
مرص وحسب ولكن ىف العامل لكه ومرورًا بثورة ٣0 يونيه الىت قامت بإرادة شعبية جارفة لتصحيح مسار احلياة بعد 
إحنرافه عن اهلدف املنشود عىل يد فئة ظاملة ال هيمها مصلحة هذا البلد العظمي ولكن إرادة هلل شاءت أن حيفظ هذا 
البلد من كيد الاكئدين وعبث املتآمرين. وىف ظل هذا لكه حيث يتطلع اللك ملستقبل أفضل ألبنائنا وحياة كرمية ىف غد 
مرشق آمن جيمع املرصيني ىف سالم. ولكن جيب أن يكون واحضًا للجميع أن املستقبل يمت بناؤه بسواعد املرصيني 
من اآلن و من خالل خوض معارك شاقة جدًا من العمل اجلاد املتواصل املخطط له منذ البداية بدقة واملوضوع له 

أهداف واحضة نسىع مجيعًا ىف بذل لك الغاىل والنفيس من أجل حتقيق مستقبل مرص.

إن امجليع بدأ يدرك حقيقة ما حدث ىف مرص، ولقد أدرك العامل لكه أن مرص اجلديدة قادرة عىل الهنوض من جديد.

نوجه التحية لشعب مرص العظمي الذى صنع التارخي مرتني مرة ضد الفساد والطغيان وأخرى ضد تبديد اهلوية 
املرصية واإلقصاء واالستقطاب وكأن مرص واملرصيني مجيعًا يعيشون حلظات فارقة خالل هذه املرحلة. 

إن هذه الغاية الوطنية لتحقيق مستقبل أوالدنا للحياة ىف مرص جيب أن يكون جليًا واحضًا لنا أهنا غري قابلة للتحقيق 
سوى بالعمل املضىن املتواصل العملى. وحنن مرىب ومنىجت األلبان ىف مرص هذه ىه حياتنا الطبيعية الىت ال 
أيام األسبوع عىل مدار السنة  الدقة واإلخالص والتفاىن طوال  العمل مبنهتى  تعرف سوى اجلدية وااللزتام ىف 
الاكملة هذا هو مهنج حياتنا وهذه ىه طريقتنا ىف العمل ونعاهد هلل عز وجل ولك أبناء مرص عىل االسمترار ىف 

هنج هذا األسلوب بل العمل عىل التطوير والتحديث ومضان أعىل مستويات اجلودة واالحرتاف ىف العمل.

وحنن إذ نعاهد هلل عىل العمل اجلاد نسأل شعبنا العظمي بذل املزيد من اجلهد والعرق لبناء مرص وأخريًا نجسد لله 
لنشكره عىل أنه أمت نعمته علينا ونقبل أرض مرصنا احلبيبة.

أن مرص غنية بإخالص أبناهئا وتستطيع عند توفر الرؤية السلمية الوطنية املخلصة املجردة من حتقيق أى أغراض 
أن تصل إىل مستقبل مرشق ومحند هلل عىل أن هذه الرؤية قد توافرت أخريًا وتوافر معها العزمية الىت ال تلني 

واإلخالص الصادق والرغبة القوية خلدمة املرصيني.

إن الرشف واألمانة والزناهة والتفاىن ىف خدمة مرص عن طريق العمل الشاق مه األدوات الرضورية للوصول إىل 
مستقبل مزدهر.

كلمة مجلس إدارة الجمعية

جملس اإلدارة

 فلنعمل مجيعًا خملصني للوصول إىل مستقبل أفضل ألبنائنا...........
مستقبل طيب ملرص ولمك منا مجيعًا لك االحرتام والتقدير

وهلل وىل التوفيق
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نشاط وأخبار الجمعية
بروتوكول التعاون المشترك بين الجمعية المصرية  . 1

لمنتجى األلبان EMPA وشركة جهينه 

إن جملـس إدارة امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان EMPA منذ أن 
تـوىل املسـولية قـد عاهـد هلل عـز وجـل عـىل أن يكـون خـري ممثـل 
لقطـاع إنتـاج األلبـان ىف مـرص وأن يـراىع ويدافـع عـن مصـاحل 
هـذا القطـاع وأعضـاء امجلعيـة بلك قوة وحسـم ىف مجيع القضايا 

الـىت متـس املربـني بطريقـة عادلـة ومزتنة.

ومكـا هـو معلـوم للجميـع أن قطـاع مـزارع إنتـاج األلبـان قـد عاىن 
لسـنوات طويلـة العديـد مـن األزمـات الطاحنة. 

إال إنـه بعـون املـوىل عـز وجـل قـد آن الوقـت جلـىن واحـدة مـن أمه 
مثـار املجهـودات وىه توقيـع بروتوكـول التعـاون مع رشكـة جهينه.

وجديـر بالذكـر أن جملـس إدارة امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان 
EMPA مل يدخـر جهـد خـالل مراحل املفاوضـات الطويلة مع رشكة 
جهينـه ليدافـع بقـوة عـن مصـاحل املربـني وقطـاع إنتـاج األلبـان ىف 
مـرص بالاكمـل ببـذل أقـى قدر من املجهودات الشـاقة ىف سـبيل 

ذلك.

أقـى جهدمهـا إلجنـاح  ببـذل  قامـا  قـد  الطرفـان  أن  واحلقيقـة 
املفاوضـات واكن لدهيـا اإلرصار والعزميـة القويـة للتوصـل إلتفاق 
حيقـق التقـدم واإلسـتقرار ملـزارع إنتـاج األلبـان والصناعـة بشـلك 
عـام ىف مـرص مبـا خيـدم اإلقتصـاد القـوىم الوطـىن املـرصى. 

ىف  املوقـع  التعـاون  لربوتوكـول  الفعـىل  التطبيـق  منـذ  واملالحـظ 
 EMPA2014/1/14 بـني لك مـن امجلعيـة املرصية ملنـىجت األلبان
ورشكـة جهينـه أنـه قـد حـدث تطـور طيـب ومملـوس بـني الطرفـني، 
آملـني أن يـزداد مسـتقباًل ىف ضـوء املزيـد مـن التعـاون والرشاكـة 
والتفـامه املسـمتر واحلـرص املتبـادل عـىل مصـاحل مـزارع إنتـاج 

األلبـان واملصانـع.
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وىف سـميفونية رائعـة مـن العمـل امجلـاىع بـروح الفريـق الواحـد 
تنوعـت األدوار مث تاكملـت مجيـع املجهـودات لنصـل إىل النجـاح. 
فـإن جملـس اإلدارة ال يفوتـه إال أن يشـيد جبميـع السـادة األفاضل 

الذيـن قـد سـامهوا ىف الوصـول إىل هـذا الربوتوكـول.

وىف احلقيقة يعرب الربوتوكول عىل حرص لك من امجلعية املرصية 
ملنـىجت األلبـان EMPA ورشكـة جهينـه عـىل حتقيق الصـاحل العام 
لقطاع األلبان ىف مرص وإسـمترارًا لسياسـة وأهداف الطرفني ىف 
تطويـر وتمنيـة قطـاع إنتـاج األلبـان النظيفـة اآلمنـة وكذلـك رضورة 
العمـل عـىل املسـامهة ىف سـد الفجـوة الغذائيـة الـىت متـر هبـا 

مرصنـا العزيزة.

وبعـد األرضار الـىت حلقـت مبـزارع إنتاج األلبـان خالل عام 2009 
لعـدم متكـن احلكومـة مـن توفـري ورصف الدمع الالزم ملـزارع إنتاج 
األلبـان بقميـة ٥0 قـرش )مخسـني قرشـًا( عـن لك كيلـو لـنب خـام 
عـاىل اجلـودة، لـذا قـد تالقـت إرادة الطرفـني عـىل وضـع أسـس 

وآليـات سـلمية للتعـاون املمثـر بـني الطرفـني ىف هـذا املجـال 

وبنـاء هيلع قـد اتفـق الطرفـان عىل أن تقوم رشكة جهينه باملسـامهة 
ىف محتـل جـزء مـن تلك األرضار الىت أصابت مزارع إنتاج األلبان 
الذيـن قامـوا بتوريـد األلبـان لرشكـة جهينـه خالل عـام 2009 مببلغ 
2٥ قـرش، عـىل أن يـمت رصف مبلـغ وقـدره قرشـان للجمعيـة و 2٣ 
قرش - ثالثة وعرشون قرشـًا - لملزرعة عن لك كيلو لنب خام عاىل 

اجلـودة مت توريـده خـالل عام 2009 مـن هذه املزارع.

وإىل هنـا مت التوصـل إىل تسـوية سـلمية عـن ما فـات )عام 2009( 
ولكـن اكن األمه واألصعـب أن يقـوم جملس إدارة امجلعية املرصية 
ملنـىجت األلبـان – EMPA ، بوضـع أسـس عمليـة سـلمية وواحضـة 
وهبـا مـن املرونـة مـا جيعلهـا قابلـة للتطبيـق باختالف األزمنـة وهذه 
اآلليـة البـد أن تضمـن حقـوق املنتجـني وتزيـل أسـباب اخلـالف ىف 

املستقبل.

سـعر  حتديـد  آليـة  لتكـون  مرنـة  عمليـة  آليـة  إىل  التوصـل  ومت 
كيلـو اللـنب اخلـام عـاىل اجلـودة مـن خـالل معادلـة سـعرية عادلـة.           
وسـوف خيصـص هلـا موضـوع خـاص ىف هـذا العـدد يـأىت ذكـره 

الحقـًا. بالتفصيـل 

ولقـد حرصـت امجلعيـة املرصيـة ملنىجت األلبـان – EMPA للوصول 
إىل هذا اإلتفاق بعد أن خاضت معارك رشسة ىف قضية اإلحتاكر 
واملارسـات اإلحتاكريـة الـىت تصـدى هلـا جملـس إدارة امجلعيـة 
EMPA بـلك حسـم وقـوة حـىت أىت النـرص مـن عنـد هلل عـز وجـل 
ومتكـن جملـس اإلدارة مـن أداء األمانـة الـىت ىف عنقـه خـري أداء. 
ومت اإلنهتـاء بتوقيـع بروتوكـول التعـاون بـإرادة حـرة وعـىل سـبيل 

التعـاون الصـادق وحسـن النوايـا بـني الطرفني.
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 رحلـة الواليات المتحدة  . 2
األمريكية سـبتمبر 2014 

أعلنـت امجلعيـة مجليـع أعضاهئـا مـن السـادة منـىجت األلبـان 
ملنـىجت  تنمظهـا امجلعيـة املرصيـة  الـىت  العمليـة  الرحلـة  عـن 
األلبـان– EMPA سـنويًا لزيـارة مـزارع إنتـاج األلبـان املتطورة 
احلديثـة بالواليـات املتحـدة األمريكية سـبمترب 2014 لزيارة عدد 
مـن املـزارع املقامـة ىف مناطـق أمريكيـة ذات جـو مماثـل للجـو 

احلـار ىف مـرص

ورافق أعضاء EMPA كاًل من :- 

•	 Dr. Dennis Armstrong
خبري نظم إيواء احليوانات ىف املناطق احلارة

•	 Dr. Frank Delfino
خبري تغذية ماشية األلبان ىف املناطق احلارة

 ABS وميكـن ملـن يرغـب أن متتـد الرحلـة له بالتنسـيق مـع رشكة
األمريكيـة للسـائل املنـوى املجمـد حيـث أعـدت برنـاجم زيـارات 
مـزارع إنتـاج ألبـان حديثـة تعمـل وفقـًا لنظـم إنتـاج متطـورة 
 World Dairy Expo أيضـَا مث زيـارة معـرض األلبـان الـدوىل

جديـر بالذكـر أن هـذه الرحلـة تنمظهـا امجلعيـة للعـام الثـاىن 
التـواىل.  عـىل 

ولقـد القـت الرحلـة ىف السـنة املاضيـة جنـاح قـوى ممـا جعـل 
العديـد مـن األعضـاء يرغبـون ىف اإلنضـام لرحلـة هـذا العـام 

.2014

توقيـع بروتوكول التعاون . 3
والرعاية بيـن الجمعية المصرية 

لمنتجـى األلبان EMPA وبين 
معهد بحوث التناسـليات 
الحيوانيـة بالهرم – مركز 

 ARC الزراعية  البحوث 
ىف إطـار حـرص جملـس إدارة امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان 
EMPA عـىل تقـدمي أفضـل وأقـوى مسـتوى مـن اخلدمـات للسـادة 

الكـرام أعضـاء امجلعيـة.

مل يتـواىن جملـس اإلدارة ىف السـىع ىف مجيـع اإلجتاهـات لتوفري 
أفضـل الفـرص خلدمـات ممتـزة ألعضاء امجلعيـة وىف هذا اإلطار 
ومبناسـبة تـوىل قيـادة جديـدة ملعهـد حبـوث التناسـليات احليوانيـة 
املعهـد  إبـن  وهـو  جـاد  إبراهـمي  الدكتـور/  األسـتاذ  وهـو  باهلـرم 
الـوىف الـذى أىت إىل مقعـد القيـادة عـن حـق وهـو حيمـل ىف ذهنـه 
كيفيـة تطويـر خدمـات املعهـد بتقـدمي خدمات ممتزة للسـادة املربني 
والقيـام بالـدور احلقيـى ملراكـز ومعاهـد البحـوث ىف تقـدمي دمع 
فـىن ممتـز لملنتجـني مبـا خيـدم رفـع مسـتوى وكفـاءة العمليـات 

اإلنتاجيـة مبـا يعـود بالنفـع عـىل اإلقتصـاد القـوىم املـرصى.

 ويتضمـن الربوتوكـول بـني EMPA ومعهـد التناسـليات احليوانيـة 
باهلـرم أن يقـوم املعهـد بتوفـري كـوادر عمليـة رفيعـة املسـتوى ىف 
خمتلـف ختصصـات إنتـاج األلبـان مـن تغذيـة وتناسـليات وتلقيـح 
مـن  يرغـب  ملـن  استشـارية  زيـارات  بتقـدمي  وخالفـه  اصطنـاىع 
.EMPA بأسـعار خدمـات ممـزة عن غري أعضـاء EMPA أعضـاء

للوقـوف  املزرعـة  حتتاجـه  اخلدمـات  مـن  املمتـز  املسـتوى  وهـذا 
عـىل أسـاس سـلمي ومعرفـة حتليـل دقيـق لـلك العوامـل املتحمكـة 
ىف العمليـات اإلنتاجيـة مث إجـراء حتاليـل نوعيـة ىف لك ختصـص 
حسـب احلالـة وأيضـَا بأسـعار ال ميكن احلصول علهيـا إال ألعضاء 

EMPA فقـط.

وهـذه الرؤيـة الثاقبـة مـن جملـس اإلدارة تـأىت لتتوافـق مـع العهـد 
بتقـدمي أعـىل  للوفـاء  بـذل أقـى جهـد  املقطـوع أمـام هلل عـىل 
مسـتوى مـن اخلدمـات ألعضـاء امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان 

.EMPA

للعاملـني  تدريبيـة  دورات  توفـري  عـىل  اإلتفـاق  أمكـن  مـرة  وألول 
مبـزارع أعضـاء EMPA مـن خمتلـف التخصصـات لتوفـري كـوادر 
مدربـة تدريبـًا عمليـًا عـاىل املسـتوى تكـون مؤهلـة لتـوىل مسـولية 
العمـل التنفيـذى والتفاعـل اجليـد مـع التقـدم العملـى والتكنولـوىج 
العمليـات  وقطاعـات  فـروع  خمتلـف  ىف  يوميـة  بصفـة  احلديـث 

اإلنتاجيـة ملـزارع إنتـاج األلبـان النظيفـة املتطـورة احلديثـة.

توقيـع بروتوكول التعاون 
والرعاية بيـن الجمعية المصرية 

لمنتجـى األلبان EMPA وبين 
معهد بحوث التناسـليات 
الحيوانيـة بالهرم – مركز 

 ARC الزراعية  البحوث 

.3
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الجمعيـة المصريـة لمنتجـى األلبان EMPA تطالب وزارة . 4
الزراعـة المصرية بدورهـا المنتظر فى 

إنشـاء اإلتحاد المصـرى لمنتجى األلبان 

ىف إطـار السـىع املتواصـل مـن جملـس إدارة امجلعيـة املرصيـة 
ملنـىجت األلبـان EMPA للدفـاع عـن مصـاحل قطـاع إنتـاج األلبـان 
الـىت  الرؤيـة  فقـط أعضـاء امجلعيـة نظـرًا ألن  وليـس  ىف مـرص 
ميتلكهـا جملـس إدارة EMPA تقـوم عـىل إسـرتاتيجية ثابتـة تعمـل 
عـىل محايـة منتـج األلبـان الصغـري والفـالح املـرصى األصيل ورفع 
الكفـاءة اإلنتاجيـة عـىل مسـتوى مـرص عـن طريق حتسـني الظروف 
املـرصى  االقتصـاد  عـىل  املبـارش  بالنفـع  تـؤدى  الـىت  اإلنتاجيـة 

وحتقيـق القميـة املضافـة بأفضـل صـورة ممكنـة.

ىف إطـار هـذه الرؤيـة مت التواصـل مـع األسـتاذ الدكتـور/ عـادل 
أبـو النجـا مستشـار اإلنتـاج احليـواىن ىف وزارة الزراعـة املرصية 
الزراعـة  البلتـاىج وزيـر  الدكتـور/ عـادل  بقيـادة السـيد األسـتاذ 
لبحـث  اإلجمتاعـات  مـن  العديـد  عقـد  ومت  األراىض  واسـتصالح 
مطالـب امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان EMPA بإنشـاء اإلحتاد 
املـرصى ملنـىجت األلبـان الذى سـوف يقوم بدور فعـال وطىن قوىم 
يعمـل عـىل محايـة ورعايـة مصـاحل قطـاع إنتـاج األلبـان املـرصى 
الالزمـة  السياسـات  لوضـع  اإلسـرتاتيجية  الرؤيـة  لديـه  ويكـون 
للهنـوض هبـذا القطـاع ورفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة لـلك املنتجـني عـىل 
إختـالف قدراهتـم اإلنتاجيـة لتقـدمي اخلدمـات للجميـع ويعمـل عـىل 
صيانـة حقـوق املنتجـني ومنـع املارسـات اإلحتاكريـة السـلبية الىت 
تعـود بالـرضر عـىل املنتجـني لصـاحل فئة غري منتجه حتقق ماكسـب 
طائلـة مـن خـالل هـذه املارسـات اإلحتاكريـة عـىل حسـاب مجيـع 
املنتجـني دون أن تـراىع هـذه الفئـة أى مصـاحل ألى طـرف آخـر 
وأيضـًا ولألسـف دون أى محايـة من الدولـة والىت يفرتض أن يكون 
هلـا دور راىع وحـاىم وتقـوم بهتيئة الظروف املناسـبة لملارسـات 
املارسـات  مشـاهدة  عنـد  املتفـرج  دور  لعـب  مـن  بـداًل  الصحيـة 

اإلحتاكريـة سـابقًا والـىت متـارس ىف بعـض األوقـات حاليـًا.

ولقـد مت طـرح فكـرة مـن الدولـة بإنشـاء إحتـاد األلبـان املـرصى 
ليضـم املنتجـني وحلقـات التـداول والتسـويق واملصنعـني لكهـم ىف 

إحتـاد واحـد.

 ولقـد القـت هـذه الفكـرة عدم قبـول وحتفظات فنيـة وقانونية كثرية 
قـام بإعدادهـا جملـس إدارة امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان – 
EMPA بالعمـل كفريـق واحـد لك يـدىل خبرباتـه لتتاكمـل الرؤيـة 

ومكـا يعـم امجليـع عـىل مـدار سـنوات طويلـة فـإن مجيـع منىجت 
األلبـان ىف مـرص هلـم تـارخي طويل من النضال ىف السـىع اجلاد 
ىف سـبيل حتقيـق مطلهبـم األسـاىس ىف إنشـاء إحتـاد منـىجت 
األلبـان ىف مـرص فهـذا املطلـب األسـاىس يعد حـق أصيل ملنىجت 

األلبـان املرصيني.

وحيـث أن الفكـر املطـروح اآلن عىل قطـاع إنتاج األلبان ىف مرص 
هـو إنشـاء اإلحتـاد املـرصى لأللبـان يضـم هـذا اإلحتـاد لك مـن 
منـىجت األلبـان والتـداول وتصنيـع األلبـان يمشـل امجليـع حتـت 

مظلـة واحدة.

وإن اكنـت هـذه ليسـت رؤيـة منـىجت األلبـان ىف مـرص إذ كيـف 
نضمـن سـالمة وحسـن أداء اإلحتـاد ىف هـذه احلالـة ىف وجـود 
احللقـة  األلبـان  منـىجت  بـأن  عملـًا  لملصـاحل  واحض  تعـارض 
األضعـف ىف هـذه السلسـلة رمغ أن منـىجت األلبـان مه الكيـان 

األمه واألكـرب مضـن احللقـات مجيعـًا.

املسـتقبل  املنظـور ىف  األمـل  هـو  يعـد  األلبـان  إنتـاج  أن  حيـث 
عـاىل  إسـرتاتيىج  كغـذاء  األلبـان  لتوفـري  الدولـة  رؤيـة  لتحقيـق 
القميـة الغذائيـة حيـث يعـد بروتـني اللـنب مـن أوفر وأرخـص أنواع 
الربوتـني احليـواىن الـذى ميكـن توفـريه كغـذاء للشـعب املـرصى 

لتوفـري األمـن الغـذايئ.

ولـىك ميكـن حتقيـق هـذه الرؤيـة اإلسـرتاتيجية للدولة جيـب توفري 
املنـاخ املناسـب لقطـاع إنتـاج األلبـان ومجيـع املنتجـني ملزيـد مـن 
العمـل دون مشـالك للوصـول إىل هـذه احلالـة القوميـة ألن منىجت 
األلبـان ميثلـون القاطـرة الـىت تقـود أمـل الوصـول إىل اإلكتفـاء 
الذاىت لملواطن املرصى من واحدة من أمه السـلع اإلسـرتاتيجية 

الـىت متـس األمـن القـوىم مبـارشة وىه األلبـان.
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ومكـا يعـم امجليـع فـإن بـاىق حلقـات السلسـلة الىت يـراد مضها 
إىل هـذا اإلحتـاد واملشـار إليـه ىه كيانـات هلـا متثيـل قـوى ىف 
الغـرف  ىف  جيـدًا  ميثـل  التـداول  قطـاع  وأن  أخـرى  إحتـادات 
التجاريـة القويـة وكذلـك مصانع األلبان هلـا متثيل رمسى قوى ىف 
إحتـاد الصناعـات – غرفـة الصناعـات الغذائيـة وكذلك مسـتوردى 
خامـات التغذيـة هلـم متثيـل حكـوىم قـوى ىف إحتـاد الصناعـات 

ىف غرفـة احلبـوب.

لك هـؤالء هلـم متثيـل ىف إحتـاد الصناعـات أو الغـرف التجاريـة 
الرمسيـة ومكـا يشـاهد من هذا اإلسـتعراض الرسيـع فإن منىجت 
األلبـان مه الوحيـدون الذيـن يزاولـون نشـاطهم بـدون محايـة حتت 
مظلـة إحتـاد قانـوىن يـرىع مصاحلهـم ويدافـع عـن حقوقهـم الىت 
أبسـطها صـدور مواصفـات قياسـية حصيـة سـلمية وقويـة تنظـم 
العمـل ىف هـذا القطـاع وأن يضمـن تطبيقهـا مبـا حيقـق سـالمة 

حصـة املواطـن املـرصى وطبقـًا لملواصفـات القياسـية العامليـة.

ينتظـره مجيـع  الـذى  األلبـان  إن دور اإلحتـاد املـرصى ملنـىجت 
السـادة املنتجـني هـو دور إجيـاىب يصـب ىف املصلحـة القوميـة 
الوطنيـة ملـرص بطريقـة مبـارشة ألن هـذا اإلحتـاد املطلوب إنشـاءه 
البيـت  هـذا  الكبـار  قبـل  الصغـار  املنتجـني  بيـت  يصبـح  سـوف 
القـوىم املـرصى لـه مهـام عديـدة لكهـا تدفـع ىف إجتـاه الهنـوض 
باإلقتصـاد املـرصى وتدعميـه وحتقيـق القـمي املضافـة لإلقتصـاد 

الوطـىن ىف أفضـل صورهـا.

إن دور اإلحتـاد املـرصى ملنـىجت األلبـان مطلـوب منـه مـن اآلن 
وضـع اإلسـرتاتيجيات الالزمـة للهنـوض ليـس فقـط لقطـاع إنتـاج 
األلبـان وإمنـا اإلسـرتاتيجيات الالزمـة لقطـاع اإلنتـاج احليـواىن 
لكـه مبختلـف ختصصاتـه ألنـه مكـا يعم امجليـع أن إنتـاج األلبان 
يرتبـط أيضـَا بعمليـات إنتـاج حيوانـات التمسـني فعنـد الدفاع عن 
مصـاحل منـىجت األلبـان يـمت حتسـني أوضـاع القطـاع بالاكمـل. 

إن الهنـوض بقطاعـات اإلنتـاج احليـواىن املختلفـة ومهنـا قطـاع 
إنتـاج األلبـان يتطلـب:- 

توفري الدمع الفىن مجليع املنتجني مبختلف قدراهتم اإلنتاجية.	•

إنشاء Dairy Herd Information Association-DHIA ىف 	•
مـرص وهـو جهـاز قـوىم هيـدف إىل تجسيـل حيوانـات األلبـان 
والمكيـات اإلنتاجيـة لـلك حيـوان ويكـون هـو الوسـيلة إلجـراء 
معليـات التحسـني الـوراىث ورفـع مسـتوى الرتاكيـب الوراثيـة 
حليوانـات األلبـان ىف مـرص عـن طريـق رمس خريطـة حتسـني 
عمليـة يوضـع هلـا براجم زمنيـة للتنفيذ وأهـداف مرحلية تتاكمل 

لتحقـق األهـداف القوميـة. 

توفري الرعاية البيطرية ىف أفضل وأقوى صورة هلا.	•

دمع بـراجم تغذيـة حيوانـات األلبـان املختلفـة مبـا خيـدم حتقيـق 	•
اخلطة القومية لتحسـني ورفع كفاءة العمليات اإلنتاجية ومكيات 
اإلنتـاج املختلفـة وأهـداف آخـرى كثـرية ومتعـددة لكها جيب أن 
تصـب ىف مصلحـة األهـداف القوميـة لرفـع كفاءة إنتـاج األلبان 

ىف مرص.

التوجهـات  إختـالف  بوضـوح  يظهـر  الطـرح  هـذا  خـالل  ومـن 
وأى  األلبـان  منـىجت  السـادة  مـن  لك  بـني  القوميـة  واملصـاحل 
قطاعـات أخـرى لتعـارض املصاحل املتباينة بصـورة كبرية وإختالف 
التوجهـات بطريقـة شاسـعة مث إن مصنـىع األلبـان ينمتـون إىل 
إحتـاد الصناعـات املرصيـة وهـو جهـة حكوميـة حمرتمـة قويـة تعـرب 
بإخـالص وبـلك قـوة عـن مصـاحل املصنعـني الـىت قـد تتعـارض مع 

مصـاحل املنتجـني الرشعيـة وهـذا غالبـًا مـا حيـدث.

فملـاذا ينفـر وهيـرب املصنعـني مـن اإلحتـاد األم الـذى حيتضهنـم 
ويتطلعـون ملزامحـة املنتجـني ىف إحتـادمه املنتظـر والدتـه بصعوبـة 
بالغـة ولكـن بإشـتياق عظـمي مـن أرسة منـىجت األلبـان ىف خمتلـف 

أحنـاء مرصنـا احلبيبـة.
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التعـاون بيـن الجمعية . 5

ملنـىجت  املرصيـة  امجلعيـة  إدارة  عـىل جمهـودات جملـس  بنـاءًا 
األلبـان – EMPA مت اإلجمتـاع بالسـيد األسـتاذ الدكتـور/ فكـرى 
القـرىب املديـر التنفيـذى لربنـاجم التمنيـة الزراعيـة ADP لتوفـري 
 )ASDP( قـروض متويـل مـن خـالل برنـاجم تمنيـة قطـاع الزراعـة
وبرنـاجم مرشوعـات التعـاون ىف القطـاع املاىل واإلسـتمثارى ىف 
الريـف )FISC-R( لبحـث إماكنيـات التعـاون بـني أعضـاء امجلعية 

وهـذا الربنـاجم المتويـىل 

ومت إسـتعراض كيفيـة احلصـول عـىل المتويـل والـرشوط الالزمـة 
واألنشـطة املسـهتدفة والبنـوك املشـاركة 

وبناء هيلع سـىع جملس إدارة EMPA لملزيد من املعرفة والتدقيق 
ىف كيفيـة اإلسـتفادة القصـوى لألعضـاء ومت عقـد عـدة إجمتاعـات 
مع مسـوىل بنك اإلسـكندرية وهو أحد البنوك املشـاركة ) وعددها 
1٦ بنـك ( وأسـفرت هذه اإلجمتاعـات للوصول إىل إماكنيات تعاون 

وثيـق وأمه مالحم هـذه اإلجمتاعات ىه:- 

 قرض ملدة سنة بفائدة ٧.٥%	•

قـرض ملـدة ٣ سـنوات بفائـدة ٨.٥% مع إعطـاء فرتة مساح من 	•
سـداد قسـط القرض ملدة سـنة تسـدد فهيا الفائدة فقط.

 قـرض ملـدة ٥ سـنوات بفائـدة 9.٥% مـع إعطـاء فـرتة مسـاح 	•
مـن سـداد قسـط القـرض ملـدة سـنتني تسـدد فهيـا الفائـدة فقـط.

األلبـان  إنتـاج  قطـاع  تدعـمي  ىف   EMPA إدارة  جملـس  ويأمـل 
وأعضـاء EMPA بأقـى درجـة لتوفري أفضل منـاخ للعمل ملنىجت 

EMPA األلبـان أعضـاء

ولك ذلـك سـعيًا لتلبيـة نـداء الوطـن ىف تدعـمي اإلقتصـاد القـوىم 
املـرصى ىف هـذا التوقيـت الدقيـق الـىت متـر بـه مرصنـا احلبيبـة 
عـن طريـق رفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة ىف مجيـع القطاعـات املنتجـة 
ىف الدولـة والعمـل عـىل توفـري أفضـل منـاخ للعمـل مجليـع السـادة 
أعضـاء امجلعيـة والظـروف املناسـبة لرفـع اإلنتـاج بتقـدمي الـدمع 

الفـىن القـوى واإلرشـاد العملـى السـلمي.

حتيـط  اخلدمـات  مـن  لملزيـد  الـدامئ  امجلعيـة  سـىع  إطـار  ىف 
امجلعيـة عـم السـادة الكـرام األعضـاء بربنـاجم التمنيـة الزراعيـة 

املرصيـة الزراعـة  بـوزارة   )ADP(

خدمـات متويـل  لتقـدمي  املقدمـة  الـرباجم   
ىه:-  ميـرسة  بفوائـد  الزراعيـة  األنشـطة 

•	 )ASDP( برناجم تمنية قطاع الزراعة
مـرشوع التعـاون ىف القطـاع املـاىل واالسـتمثارى ىف الريـف 	•

)FISC-R( وذلـك حنـو سـىع جملـس إدارة EMPA املسـمتر 
ىف توفـري أعـىل مسـتوى من اخلدمات املقدمة للسـادة األعضاء 
املربـني ىف خمتلـف جماالت العمـل ورفع كفاءة وحتديث وتطوير 

مـزارع األعضاء.
رشاء األبقـار واجلامـوس احلالب وتوفـري رأس املال الالزم لرشاء 	•

األعالف لتغذيهتا.
وتوسـيع 	• وإنشـاء  لتمسـني  واجلامـوس  األبقـار  جعـول  رشاء 

احلظائـر.
رشاء اآلالت ومعدات مزارع اإلنتاج احليواىن.	•
إنشاء مزارع إنتاج األلبان اجلديدة.	•
رشاء احملالب اآللية ومتويل إنشاء مصانع األلبان أو حتديهثا.	•
إنشاء مراكز مجتيع األلبان ووسائل النقل  والتوزيع.	•
رشاء خامات تصنيع األلبان.	•
رشاء معدات تصنيع وحفظ السيالج لتحسني تغذية احليوانات.	•
متويل إنشاء مصانع األعالف لإلنتاج احليواىن	•

واملجموعات املستفيدة من القروض.
أفراد املزارعني واملربني واملصنعني واملقاولني الزراعيني.	•
الـرشاكت الزراعيـة ورشاكت التصنيـع الـزراىع والصناعـات 	•

الغذائيـة هلـا.
األمعـال 	• وسـيدات  رجـال  ومجعيـات  الزراعيـني  املسـتمثرين 

املختلفـة. واإلحتـادات 
امجلعيـات التعاونيـة )اإلئمتان واإلصالح الزراىع وإسـتصالح 	•

األراىض(
مجعيات الرثوة احليوانية والدواجن.	•
مجعيات تمنية املجمتعات احمللية.	•
شباب اخلرجيني واملرأة الريفية.	•

التعـاون بيـن الجمعيـة المصريـة لمنتجـى األلبان EMPA وبرنامج   .5 
التنميـة الزراعيـة )ADP( لتوفير قروض تمويـل من خالل برنامج 

تنميـة قطـاع الزراعة )ASDP( وبرنامج مشـروعات التعاون فى 
) FISC-R( القطـاع المالى واإلسـتثمارى فى الريف
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6 . EMPA التعـاون بيـن الجمعية المصريـة لمنتجى األلبان
ومجلـس الحبوب األمريكى )USGC( فـى ثوبه الجديد

ىف إطـار رؤيـة جملـس إدارة  EMPA – الـىت حتدد أهداف 
إسـرتاتيجية واحضـة والطريـق للوصـول إلهيـا اكمـل املعـامل 
ومـن أولويـات هـذه األهـداف هـو توفـري أفضـل وأقـوى مناخ 
معـل ملنـىجت األلبـان عـن طريـق السـىع للحصـول عىل دمع 

.EMPA فـىن قـوى جـدًا وتقدميه للسـادة أعضـاء

ىف هـذا اإلطـار ومبناسـبة إعـادة إفتتـاح جملـس احلبـوب 
األمريـىك )USGC( ىف مـرص حتـت قيادة جديدة لألسـتاذ/ 
هشـام حسـنني، الذى يمتز باإلسـتنارة وبذل اجلهد والرغبة 
الصادقـة ىف تأديـة معلـه عـىل خـري وجـه، إسـتطاع جملـس 
إدارة امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان أن يـرىس مبـادئ 
جديـدة قويـة للصداقـة والتعـاون املمثـر بـني الطرفـني ختـدم 

املصـاحل املشـرتكة للجميـع.

ىف إطار السىع اجلاد ملجلس إدارة امجلعية املرصية ملنىجت 
األلبان ىف احلفاظ عىل حقوق قطاع إنتاج األلبان ىف مرص 
خاصة  بصفة   EMPA أعضاء  الكرام  والسادة  عامة  بصفة 

وكذلك متثيل القطاع بقوة أمام مجيع اجلهات.

السـيد  مـن   2014/٨/2٥ ىف  قـرار  صـدر  قـد  أنـه  وحيـث 
منظومـة  لتطويـر  جلنـة  بتشـكيل  الصناعـة  وزيـر  األسـتاذ/ 
جـودة وسـالمة األلبـان ومنتجاهتا وتيسـري صـادرات منتجات 
األلبـان املرصيـة إىل األسـواق العامليـة. هبدف وضـع منظومة 
متاكملـة جلـودة وسـالمة األلبـان ومنتجاهتا.والدافـع لذلـك هو 
أن أسـواق اإلحتـاد األوروىب تفـرض عـددًا مـن اإلجـراءات 
واإلشـرتاطات عـىل واردات األلبـان ومنتجاهتـا ومهنـا تتبـع 
التـارخي اإلنتـاىج بـدءًا مـن املزرعـة وإنهتـاءًا باملنتـج الهنـاىئ 
األمـر الـذى ميثـل عائقـًا أمـام بعـض جهـات اإلنتـاج احملىل.

7 . EMPA التعـاون بيـن الجمعية المصريـة لمنتجى األلبان
وبين وحدة سـالمة الغذاء بـوزارة الصناعة والتجارة

التعـاون  هلـذا  طبيعيـة  ونتيجـة 
فيـه  أصبحـت  الـذى  اجلديـد 

EMPA ىه املمثلـة احلقيقيـة لقطـاع إنتـاج األلبـان النظيفـة 
ىف مـرص والرشيـك القـوى ملجلس احلبـوب األمريىك ىف ثوبه 

اجلديـد.

توفـري خبـري  بـأوىل مثـاره وىه  التعـاون اجلديـد  أىت هـذا 
أجنـى مـن طـرف جملـس احلبـوب األمريـىك سـوف يـأىت 
لزيـارة مـزارع أعضـاء EMPA الراغبـة ىف ذلـك ويبحث كيفية 
إجيـاد حلـول لملشـالك املوجـودة الـىت تقابـل املربـني ويعقـد 
نـدوة عمليـة ىف خـالل الزيـارة جيمتـع فهيـا ىف حلقـات نقاش 
مـع السـادة املربـني لملزيد مـن نرش الوىع واإلرشـاد للوصول 
إىل أفضـل الطـرق لـدمع فـىن قـوى يـؤدى إىل رفـع الكفـاءة 

اإلنتاجيـة ىف قطـاع إنتـاج األلبـان ىف مـرص. 

وملـا اكن األمـر هـام جـدًا وحيـوى وميـس مجيع مـزارع إنتاج 
يغيـب  اللجنـة  هلـذه  التشـكيل  قـرار  مبوجـب  الـذى  األلبـان 
عهنـا متامـًا متثيـل قطـاع إنتـاج األلبـان واملـزارع رمغ أنـه 
أول اخلاضعـني لنظـام تتبـع التـارخي اإلنتـاىج وألن مـزارع 
جـودة  علهيـا  ينطبـق  الـىت  الوحيـدة  املـزارع  ىه   EMPA
مواصفـات األلبـان وتنتـج ألبـان نظيفـة مطابقـة لملواصفـات 
سـىع جملـس اإلدارة إىل تعديـل هـذا القـرار ومت فعـاًل عقـد 
الدكتـور/ حسـني منصـور رئيـس  إجمتـاع بالسـيد األسـتاذ 
وحـدة إنشـاء جهـاز سـالمة الغـذاء – ورئيـس اللجنـة الـذى 
تفهـم خطـورة األمـر ووعـد بتعديل تشـكيل اللجنة ومض ممثىل 
عـن امجلعيـة املرصيـة ملنىجت األلبـان – EMPA لتكون ممثلة 

لقطـاع إنتـاج األلبـان ىف مـرص.
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التعـاون بين الجمعيـة المصرية لمنتجـى األلبان EMPA والهيئة . 8
العامـة لإلسـتثمار والمناطق الحرة فى إطار مشـروع الكتيميد 

 )LACTIMED(

ومنتجاهتـا  األلبـان  إنتـاج  تمنيـة  إىل  الكتمييـد  مـرشوع  هيـدف 
التقليديـة ىف دول البحـر األبيـض املتوسـط املشـاركة ىف املـرشوع 
واملـزارع  البسـيط  الفـالح  مـن  األلبـان  بإنتـاج  بالهنـوض  وذلـك 

الصغـرية.

وىف ضـوء ذلـك فقـد إنعقـدت عـدة ورش معـل ىف خمتلـف الـدول 
املشـاركة ىف املـرشوع ، مث جـاء الـدور عـىل مـرص لينعقـد هبـا 
هـذا املؤمتـر حتـت رعايـة اهليئـة العامـة لإلسـتمثار واملناطـق احلرة 
وحمافـظ البحـرية حيـث هيـدف املـرشوع إىل تمنيـة قطـاع إنتـاج 

األلبـان باحملافظـة. 

وىف هـذا الصـدد فقـد إنعقـدت عـدة ورش معـل وذلـك  ىف املقـر 
الرئيـى لألاكدمييـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـرى 
بأىب قري باإلسـكندرية ومت هبا عرض نتاجئ اإلسـرتاتيجية املقرتحة 
اخلاصـة  التقليديـة  ومنتجاهتـا  األلبـان  إلنتـاج  العنقـودى  للتجمـع 
جبميـع الـدول املشـاركة باملـرشوع وذلـك يتفـق مـع رؤيـة جملـس 
إدارة امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان EMPA ىف مـد أوارص 
التواصـل والتعـارف خلدمـة قطـاع األلبان ىف مـرص بأفضل صورة 
ممكنـة للمتكـن مـن احلفـاظ والدفـاع عـن مصـاحل منـىجت األلبـان 
ىف مـرص وخلـق فـرص أكـرث للمنـو واإلزدهـار وهتيئـة مناخ حصى 

لتحسـني الكفـاءة اإلنتاجيـة لأللبـان ىف مـرص. 

مشـروع الكتيميـد يعطـى أمل جديد

قام بإفتتاح املؤمتر 

السيد األستاذ/  مصطىف اكمل هدهود - حمافظ البحرية 

والسيد األستاذ/ حسن فهمى -
                     رئيس هيئة االستمثار واملناطق احلرة 

حبضور 

السيدة / وفاء صبىح - 
           نائب رئيس هيئة األستمثار واملناطق احلرة 

السيدة / دينا إمساعيل - 
           مستشار رئيس هيئة األستمثار واملناطق احلرة 

والسيدة / هبه ممدوح - منسق عام املرشوع 

والسيد األستاذ / هشام الرشملىس - 
EMPA - عضو جملس إدارة امجلعية املرصية ملنىجت األلبان

والسيد املهندس/ هشام البحريى -
EMPA -املدير العام الفىن للجمعية املرصية ملنىجت األلبان 

واألستاذ الدكتور/ حسني منصور - 
رئيس وحدة سالمة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة 

ووفـود مشـاركة متثـل دول فرنسـا واليونـان وإيطاليـا ولبنـان وتونـس        
ووفـد ميثـل مـرص.
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والعمـل بـلك الطـرق الـىت ختلـق فـرص أفضـل لمنـو هـذا القطـاع 
بإتبـاع إسـرتاتيجية ثابتـه وواحضـة املعـامل تعمتـد ليـس فقـط عـىل 
املتوسـط ىف  للقطـاع  أو  األلبـان  لكبـار منـىجت  توفـري اخلدمـات 
اإلنتـاج وإمنـا تعمتـد اإلسـرتاتيجيه العمليـة الـىت ينهتجهـا جملـس 
إدارة EMPA عـىل اإلهمتـام بأقـى درجة ممكنـة باملنتج الصغري 
الفالح املرصى وحماولة وضعه عىل الطريق السـلمي وتوفري أقى 
درجـات الـدمع الفـىن مـن اخلدمـات البيطريـة وتغذيـة عمليـة وطرق 
حصيحـة حديثـه لإلرتقـاء بقدراتـه عىل إنتاج ألبـان أكرث وتكون ىف 

نفـس الوقـت منتجـه طبقـًا لملواصفـات الصحية القياسـية.

وهتـدف ورشـة العمـل إىل بنـاء القـدرات بالرتكـز عـىل السياسـات 
العامـة الدامعـة لسالسـل القميـة املضافـة لصناعـة إنتـاج األلبـان 
ومنتجاتـه مكـا تسـهتدف ورشـة العمل السـلطات احملليـة واجلهات 
الدامعـة لصناعـة إنتـاج األلبان ومنتجات األلبان ىف الدول الرشيكة 
ىف مـرشوع LACTIMED وىه مـرص / لبنـان / تونس/ اليونان / 

إيطاليا/ فرنسـا.

ومق مت تنظـمي عـدد مـن الزيـارات امليدانيـة للوفـود املشـاركة مـن 
رشاكء املـرشوع إىل عـدد مـن مزارع إنتـاج األلبان ومصانع اجلنب 

التقليديـة ىف لك مـن حمافظـىت البحـرية واإلسـكندرية.

ومت األخـذ ىف اإلعتبـار تبايـن أجحام املصانع واملزارع بني صغرية 
ومتوسـطة وكبرية وكذلك مت متثيل EMPA بلك من السـيد األسـتاذ 
/ هشـام الرشملـى عضـو جملـس إدارة امجلعيـة املرصية ملنىجت 

.EMPAاأللبـان واملهنـدس / هشـام البحريى املديـر العام الفىن

ولقد مت عقد العديد من جلسات العمل سواء ىف خالل ورشة العمل 
أيـام ) 1٧-1٨ سـبمترب 2014( و ورشـة معـل اإلسـرتاتيجية أيـام 
)19-20 سـبمترب 2014( والـىت مت متثيـل EMPA فهيـا بصفهتـا 
رشيـك أسـاىس ودامع لنجـاح املـرشوع الـذى يعـىن منـو وإزدهـار 
إنتـاج األلبـان عـىل مسـتوى املنتج الصغري واملتوسـط وهـو مايؤدى 
إىل إرتفـاع كفـاءة إنتاجيـات األلبـان ىف مـرص ويعـود باخلـري عىل 
اإلقتصـاد املـرصى ويـدمع ويقـوى القمية املضافة لإلقتصـاد بإنتاج 
ألبـان عاليـة اجلـودة نظيفـة مطابقـة لملواصفـات القياسـية العامليـة 

الصحية.

وهـو مايعـىن أن يـمت الهنـوض بصناعـة إنتـاج األلبـان عـىل إعتبار 
أن اللـنب هـو سـلعة إسـرتاتيجية بالغـة األمهيـة ىف توفـري أرخـص 
وحـدة بروتـني حيـواىن لملواطـن املـرصى وللعمل عـىل رفع معدالت 
إسـهتالك األلبـان لـىك نصـل إىل معـدالت اإلسـهتالك العامليـة مـن 

األلبـان لتحسـني حصـة املرصيـني.

 ولقـد ظهـر جليـًا املجهودات اجلبارة الىت تبذل ىف هيئة االسـتمثار 
واملناطـق احلـرة ىف معـل منظومة ناحجة لتدعـمي اإلقتصاد القوىم 
وذلـك مـن خـالل العمـل بـروح جـادة تتحـدى الصعوبـات وال تعـرف 
اللكـل، تواصـل العمـل الليل بالهنار ىف طريق حتقيق إجناز حيسـب 

هلـم بالطبـع ويأىت باخلري لبلدنـا احلبيبة.

ولقـد تبـىن الوفـد الرمسـى لــــــEMPA قضيـة أن قطـاع إنتـاج 
األلبـان ومنتجاهتـا ىف مـرص حيتـاج إىل نظـرة جـادة عادلة ورعاية 

حقيقيـة مـن الدولـة قبـل أن تفقـد لك شـئ.

وضـع  خـالل  مـن  نظـر  إعـادة  إىل  حتتـاج  بالاكمـل  واملنظومـة 
األلبـان ىف  عادلـة حتقـق وتضمـن مصـاحل منـىجت  إسـرتايتيجة 
مـرص ومحتهيـم محايـة حقيقية مـن املارسـات االحتاكرية من كبار 
املصنعـني الذيـن ميارسـون هـذه املارسـات ضـد منـىجت األلبـان 
بغـرض حتقيـق مصاحلهـم الخشصية ىف حتقيق ثـروات طائلة عىل 
حسـاب إسـمترار منـىجت األلبـان ىف معلهـم وخاضـت امجلعيـة 
جـوالت مـن املناقشـات حاميـة الوطيـس ىف ظل الدفـاع عن مصاحل 
منـىجت األلبـان عـىل إختـالف أجحامهـم وىف إطـار هـذا متسـكت 
EMPA باملطالبـة بوضـع توصيـات جـادة تكـون ىه مثـرة جنـاح 

هلـذا العمـل اجلـاد وىه:- 

أواًل:- إنشاء اإلحتاد املرصى ملنىجت األلبان
للدولـة  ليكـون إحتـاد قـوىم وطـىن يعمـل حتـت املظلـة الرشعيـة 
يقوم ىف األسـاس عىل فلسـفة أن األلبان سـلعة إسـرتاتيجية هامة 
متـس مبـارشة األمـن القـوىم املـرصى وىه أرخـص وحـدة بروتني 

حيـواىن ميكـن توفريهـا لملواطـن املـرصى.

وبنـاء هيلع جيـب أن يكـون متوفر لدى الدولـة املرصية اإلرادة القوية 
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القوميـة محلايـة منـىجت االلبان املرصيـني. ويعمل عىل توفري محاية 
جممتـع إنتـاج األلبـان ىف مـرص ومضـان العمـل عـىل رفـع إنتـاج 
مـرص مـن األلبـان وحتسـني الظـروف اإلنتاجية وجيـب أن تكون من 

مضـن أهدافه:- 

عـىل . 1 األلبـان  ملنـىجت  الفـىن  الـدمع  مـن  قـدر  أقـى  توفـري 
أجحامهـم. خمتلـف 

حتسـني مجيـع الظـروف احمليطـة بالعمليـات اإلنتاجيـة للعمـل . 2
حتـت أفضـل الظـروف.

توفري وحتسني معليات الرعاية البيطرية والتناسلية.. ٣

إنتـاج . 4 الوراثيـة حليوانـات  الرتاكيـب  العمـل عـىل رفـع كفـاءة 
مـرص. األلبـان ىف 

وضـع نظـام قـوىم لتجسيـل مجيـع احليوانـات ىف مـرص لـلك . ٥
حيـوان ID خـاص بـه.

بالطـرق . ٦ األلبـان  إنتاجيـات حيوانـات  إنشـاء منمظـة لتجسيـل 
احلديثـة. العمليـة 

Dairy Herd information Association / Egypt  

العمل عىل توفري أفضل صور التغذية املقدمة حليوانات األلبان.. ٧

خـالل . ٨ مـن  األلبـان  إنتـاج  لصناعـة  الالزمـة  امحلايـة  توفـري 
القياسـية املرصيـة لأللبـان وتطبيقهـا بـلك  وضـع املواصفـات 
مطابقـة  لتكـون  التـداول  حلقـات  وضـع  وتقنـني  وحسـم  حـزم 
لملواصفـات الصحيـة العامليـة وعـدم المسـاح بإسـتخدام ألبـان 
بـودرة أو ألبـان مسـرتجعة وخصوصـًا ىف عبـوات لـنب الـرشب 

مبسـرت. أو   UHT معقـم  سـواء 

ليـس مـن املعقـول أو املقبـول أن يـمت إسـتخدام لـنب بـودرة  ألنـه 
مسـرتجع ىف عبـوات ألبـان الـرشب فيـمت دمع املنتـج األجنـى عىل 
حسـاب حتقيـق خسـائر ملنـىجت األلبـان ىف مـرص فهذا غـري مقبول 

وال يـمت ىف أى دولـة ىف العـامل.

األلبـان ىف مـرص صيفـًا  إنتـاج  بـأن  وإذا اكنـت احلجـج تسـاق 
غـري اكىف لذلـك يسـتخدم ألبـان بـودرة مسـرتجعة مفـا ىه احلجـة 
إلسـتخدام األلبـان البـودرة املسـرتجعة ىف الشـتاء ىف مـومس وفرة 
لتحقيـق أكـرب قـدر  إنتـاج األلبـان ىف مـرص أهنـا رغبـة جاحمـة 
مـن األربـاح عـىل حسـاب أى قـدر مـن اخلسـائر ملنـىجت األلبـان 

املرصيـني ولعـدم وجـود دور للدولـة ىف محايـة منـىجت األلبـان.

 ثانيـًا:- إنشـاء جهـاز سـالمة الغـذاء املـرصى 
الـوزراء  )جهـاز مسـتقل متامـًا تابـع لرئيـس 

مبـارشة(
جيـب أن يكـون ملـرص هيئـة قوميـة قـادرة قويـة جـدًا محلايـة حصـة 
املواطـن املـرصى ولتوفـري أمـن قـوىم حقيـى وهـذا لـن يتحقق إال 

مـن خـالل اإلرساع بإنشـاء جهـاز سـالمة الغـذاء املـرصى عـىل أن 
يكـون جهـاز مسـتقل متامًا خـارج عن رصاعات الـوزارات واهليائت 
واملصـاحل احلكوميـة تابـع بطريقـة مبـارشة لرئيـس جملـس الـوزراء 

إلعطائـه حريـة احلركـة والتـرصف والقـوة الالزمـة إلنفـاذ قراراته.

ويعمـل عـىل إحاكم الرقابة بشـدة ورصامة عىل مجيع اجلهات ذات 
الصلـة يعكـف جهـاز سـالمة الغـذاء املـرصى عىل عالج التشـوهات 
ىف  والتضـارب  التعـارض  عـدم  لضـان  والترشيعيـة  القانونيـة 
املواصفـات القياسـية واإلختصاصـات بـني اجلهـات املختلفـة ليكون 

هـو وحـده املسـول عن:- 

مضان سالمة غذاء املواطن املرصى.	•

للسـلع 	• تصديريـة  أسـواق  لفتـح  الاكفيـة  الضانـات  حتقيـق 
املرصيـة فمكـا هـو معـروف ترفـض الكثـري مـن السـلع الغذائيـة 
تضـع  املشـرتكة  األوروبيـة  فالسـوق  تصديرهـا  عنـد  املرصيـة 
مواصفـات حصيـة تعجزيـة واألسـواق العامليـة األخـرى ترفض 

هـذه السـلع لعـدم مطابقهتـا لملواصفـات العامليـة الصحيـة.

وهنـا يظهـر أمهيـة هـذا اجلهـاز ملنـىجت األلبـان ألنـه ميثـل محايـة 
هلـم فالوضـع احلـاىل التوجـد مواصفـات قياسـية ملزمـة وتصنيـع 
منتجـات األلبـان يـمت مـن األلبان ىف منهتى السـوء وعنـد والدة هذا 
اجلهاز وتفعيل دوره سـوف يضع من املواصفات واإلشـرتاطات ما 
يكـى محلايـة املنتج املرصى لأللبـان فعندما مت فرض)نظام التتبع( 
مـن السـوق األوروبيـة عىل منتجات األلبان توقفـت الصادرات وهذا 
النظـام ىف صـاحل منـىجت األلبـان الذيـن يسـتخدمون طـرق سـلمية 
إلنتـاج ألبـان نظيفـة ميكـن أن يعمتـد علهيـا حصيـًا ىف تصنيـع 

منتجـات آمنـة حصيـًا للتغذيـة علهيا.

ثالثـًا:- محايـة اهلويـة املرصيـة والصناعـات 
التقليديـة احمللية لأللبـان املرصية ومنتجاهتا 
نشـعر بصدمـة أنـه جيـب عـىل امجليـع العمل اجلـاد محلايـة اهلوية 
املرصيـة عـن طريـق محايـة الصناعـات التقليديـة احملليـة املرصيـة 
لأللبـان ومنتجاهتـا واحلفـاظ علهيـا مـن اإلندثـار واإلنقـراض مـن 
خـالل توفـري ظـروف مناسـبة متنـع اختفاهئا ألهنـا ذات تارخي طويل 

مـن األصالـة ومسعـة دوليـة طيبـة.

وعملـًا بـأن هـذا املوضـع عنـد اإلهمتام به حيدث حالـة من المنو ىف 
قطـاع إنتـاج األلبـان هبـدف توفـري ألبـان نظيفـة لتغطيـة إحتياجات 

تصنيـع هـذه املنتجـات ذات اهلوية املرصيـة األصلية.

األلبـان  ملنـىجت  املرصيـة  امجلعيـة  دور  إسـتعراض  خـالل  ومـن 
EMPA ىف احلـرص الشـديد عـىل املشـاركة والتواجـد ىف مجيـع 
املؤمتـرات والفعاليـات احملليـة والدوليـة للتعبـري عـن صـوت منتـج 
األلبـان املـرصى مـن خـالل رؤيـة واحضـة وأهـداف حمـددة يـمت 

العمـل اجلـاد لتحقيقهـا.
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 فى ظـل الرؤيـة اإلسـتراتيجية لمجلس إدارة  . 9
 EMPA الجمعيـة المصريةلمنتجـى األلبـان    

ومـا يسـعى إليه مـن تطوير وتحديـث ورفع كفاءة 
الخدمـات المقدمـة مـن الجمعية للسـادة األعضاء

 قـام مجلـس اإلدارة بتعييـن السـيد المهندس/ 
هشـام عبـد الفتـاح البحيرى فـى منصب

 المديـر العـام الفنـى للجمعية

وهـو ختـرج مـن لكيـة الزراعـة جامعـة عـني مشـس بتقديـر امتيـاز مـن قسـم اإلنتـاج احليـواىن خـاض ىف رحلـة معـل طويلـة عـىل مـدار ٣٥ 
سـنة بـدأت باملسـامهة ىف إنشـاء مـرشوع الصاحليـة – املقاولـون العـرب مث انتقـل للعمـل مبجلـس احلبـوب األمريـىك عـىل مـدار 2٨ عـام.

إكتسـب العديـد مـن اخلـربات وكـون شـبكة عالقـات حمليـة ودوليـة كبـرية. يعمـل جاهـدًا عـىل تقـدمي خدمات ممتـزة لألعضاء والسـىع حنو 
حتديـث وتطويـر املـزارع ورفـع كفـاءة مسـتوى أداء امجلعيـة لتلعـب الـدور احلقيى املنشـود هلا.

لك هذا مبساندة قوية جدًا من جملس إدارة امجلعية املرصية ملنىجت األلبان EMPA ومجيع السادة الكرام األعضاء بامجلعية.   

العمـل عـىل تطويـر موقـع امجلعيـة اإللكـرتوىن وحتديثـه جبميـع أخبـار امجلعيـة للعمـل عـىل تواصل مـع السـادة األعضاء من خالل أقسـام 
املوقـع املختلفـة ولقـد مت طـرح خدمـة جديـدة مـن اخلدمـات مـن خـالل قسـم اخلدمات وقسـم البيع والـرشاء واملكتبـة العملية.

www.empaeg.com

2013 أنـه بلغـت  وفـى تقريـر لمجلـس اإلدارة عـن أعمـال الجمعيـة خـالل عـام 
فضـاًل  جلسـة   12 عـدد  العـام  هـذا  خـالل  الرسـمية  اإلدارة  مجلـس  جلسـات 
األلبـان  شـركات  إدارة  مـع  الجمعيـة  مقـر  خـارج  الرسـمية  الجلسـات  عـن 
الخدمـات  بهيئـة  أو  الزراعيـة  البحـوث  بمركـز  أو  الزراعـة  وزارة  فـى  أو 
جلسـات  أو  البيطريـة  األدويـة  شـركات  أو  البحثيـة  المعاهـد  أو  البيطريـة 
يوضـح  وهـذا  جلسـة   25 عـدد  تخطـت  والتـى  الجمعيـة  مقـر  داخـل  العمـل 

الجمعيـة. أعضـاء  لخدمـة  اإلدارة  مجلـس  مـن  المبـذول  الجهـد  مـدى 

.11

تطويـر موقـع الجمعيـة اإللكترونـى وتحديثه .10
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مطالب منتجى األلبان من السيد 
األستاذ الدكتور/ عادل البلتاجى 

وزير الزراعة وإستصالح األراضى

على باب الوزير 

يتطلـع جملـس إدارة امجلعيـة املرصية ملنىجت األلبان EMPA إىل 
رفـع مطالـب قطـاع إنتـاج األلبـان ىف مرص ومجيع منـىجت األلبان 
إىل السـيد األسـتاذ الدكتـور/ عـادل البلتـاىج وزيـر الزراعـة 

وإسـتصالح األراىض الـىت ميكـن إجيازهـا فميا ييل:- 

اللنب سلعة اسرتاتيجية متس األمن القوىم . 1
املرصى )محاية منتج األلبان املرصى (:-

املطلـوب العمـل جبديـة إلدراج اللنب كسـلعة اسـرتاتيجية هامة متس 
األمـن القـوىم املـرصى وذلـك لكـون اللـنب أرخـص بروتـني حيواىن 
ميكـن توفـريه لملواطـن املـرصى ويؤثـر بصـورة جيـدة ىف حصـة 

أطفالنـا ومه مسـتقبل مـرص.

مـا ىه إسـرتاتيجية الدولـة املرصيـة لمنـو وتمنيـة وإزدهـار اإلنتاج 
احليـواىن ىف مـرص عـىل وجهـة العمـوم وقطاع األلبـان باألخص ؟ 
ماهـو الـدور الـذى ترمسـه الدولـة للوصـول إىل اإلكتفـاء الذاىت من 

األلبـان السـلعة اإلسـرتاتيجية الـىت متس األمـن القوىم؟

مـا هـو دور الـوزارة ىف توفـري أقـى درجـات امحلايـة ملنـىجت 
األلبـان ىف مـرص ىف ظـل الظـروف القاسـية الـىت يتعـرض هلـا 
منـىجت األلبـان ومـا اكن ميـارس ضـدمه مـن ممارسـات احتاكرية 

مخضـة.

إن دور الدولـة جيـب أن يكـون تنظـمي العمليـات اإلنتاجيـة ومحايـة 
املنتـج وتكـون قـادرة عـىل التدخـل حبسـم وشـدة محلايـة اإلنتـاج.

اإلحتاد املرصى ملنىجت األلبان:- . 2
تقـدمي الـدمع الـالزم إلنشـاء اإلحتـاد املـرصى ملنىجت األلبـان الذى 
يعمـل محلايـة وصيانـة حقـوق قطاع إنتاج األلبان ىف مرص كسـلعة 

إسـرتاتيجية هامـة هلـا بعد قـوى ىف األمن القـوىم املرصى.

الرمق القوىم لملاشية ) حرص ألعداد احليوانات . 3
ىف مرص ( :- 

إجـراء حـرص عملـى دقيـق وشـامل مجليـع احليوانـات ىف جمـال 
الـرثوة احليوانيـة وإعطـاء لك حيـوان ID وذلـك سـوف يسـامه ىف 

تطويـر منظومـة اخلدمـات البيطريـة وحتسـني ظـروف اإلنتـاج.

4 .DHIA/Egypt إنشاء نظام
Dairy Herd Information Association/Egypt

وىه منمظـة تتبـع اإلحتـاد املـرصى ملنـىجت األلبان، تكون مسـولة 
رمسيـًا عـن تجسيـل مجيع احليوانات احلالبة ىف مرص ومسـتويات 
إنتاجهـا وخريطـة الرتاكيـب الوراثيـة للحيوانـات احلالبـة ىف مـرص 
ومتوسـطات اإلنتـاج عـىل مسـتوى حمافظـات مرص.ويكـون دورهـا 
التلقيـح  وجعـل معليـات  األلبـان  إنتـاج  مسـتقبل مـرص ىف  رمس 
اإلصطنـاىع تقـوم عـىل أسـس عمليـة سـلمية مبنيـة عـىل حقائـق 

عمليـة وليسـت عشـوائية.

مساندة قضية منىجت األلبان مع الرضائب . 5
 EMPA ممثل قوى لوزارة الزراعة ينضم اىل(

ىف مفاوضات الرضائب( :- 
أن منـىجت األلبـان ىف مـرص يتعرضـون لظـم شـديد مـن مصلحـة 
الرضائـب نـاجت لعـدم فهم مـن املصلحة لطبيعة نشـاط إنتاج األلبان 
ومـا يتعـرض لـه منـىجت األلبان من ظروف وثقافـة املجمتع املرصى 
ىف عـدم إصـدار فواتري والتعامـل بدوهنا وأيضَا لعدم إملام مأمورى 
الرضائـب بطبيعـة الظـروف اإلنتاجيـة ووزارة الزراعـة مبـا لدهيـا 
مـن فهـم ودرايـة وعـم ميكـن أن تسـاند موقـف منـىجت األلبـان ىف 

مواجهـة الظـم الواقـع علهيم.

هل يصدر الفالح املرصى فواتري عند بيعه الربسمي.	•

هل حيرر الفالح املرصى فواتري وميسك دفاتر.	•



17

قضية تصدير األعالف الزراعية:- . 6
أن الناظـر إىل قضيـة تصديـر األعـالف الزراعيـة يـدرك جيـدًا مدى 
فداحـة هـذا اخلطـأ ويظهـر بوضـوح رضورة ضبـط هـذه املنظومـة 
الظاملة أن مرص وىه تعاىن من نقص شديد ىف أعالف احليوانات 
يؤثـر هـذا عـىل كفـاءة اإلنتـاج احليـواىن وحيـد مـن الوصـول إىل 

اإلكتفـاء الـذاىت سـواء ىف األلبـان أو اللحـوم.

املـاىئ  الفقـر  دول  مضـن  مـن  مـرص  أصبحـت  أن  بعـد  وأيضـًا 
ومشـلكة املـوارد املائيـة القامئـة اآلن والـىت ليس مـن املنتظر أن هلا 
حـل قريـب. ىف ضـوء لك هـذه الظـروف القاسـية يـحم بتصديـر 
ليحقـق املصـدر ماكسـب طائلـة عـىل حسـاب  الزراعيـة  األعـالف 
املفروضـة  رسـوم امحلايـة  أن  لكـه وخصوصـًا  املـرصى  الشـعب 
عـىل تصديـر األعـالف الزراعيـة رسـوم هزيلـة ال تـؤدى الغـرض 
مـن وضعهـا وأصبحـت عنـرص شـلكى فقـط ليـس ذو فائـدة واملثـال 
الـواحض هنـا مـا حيـدث ىف تصديـر حمصـول أعـالف البنجـر مثاًل 
واملطلـوب هـو حظـر تصديـر األعـالف الزراعيـة للعمـل عـىل توفـري 
إحتياجـات الوطـن مـن منتجـات الرثوة احليوانية وجيـب حتقيق ذلك 
وفـرض رسـوم محايـة حقيقيـة واقعيـة تـؤدى إىل حتقيـق الغـرض 
مهنـا جبديـة أو عـىل األقل تدرس إحتياجات السـوق احملىل بعناية 
وختصـص هبـا كونـه خمصصـه للسـوق احملـىل مينـع تصديرهـا 
تطـرح ىف األسـواق بسـعر اسرتشـادى يوضـع مـن وزارة الزراعـة 
يكـون عـادل وحيمـى امجليـع وهـذا هـو الـدور احلقيـى الصحيـح 
لضبـط منظومـة العمـل املطلوب من الدولة ممثلـة ىف وزارة الزراعة.

املواصفات القياسية لأللبان:- . 7
 EMPA تلـزتم مجيـع مـزارع امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان
بتحقيـق أقـى مواصفـات عامليـة قياسـية ىف إنتـاج األلبـان مـن 
مـزارع أعضاهئـا والـىت تطابق املواصفات الصحيـة الدولية وتذهب 

هـذه األلبـان جلودهتـا إىل مصانـع ألبـان الـرشب املعبـأة. 

ولكن الواقع املرير الذى نعيشه ىف مرص هو عدم وجود مواصفات 
قياسـية جيـدة بـل يلـزم أن تكـون ممتـازة وقياسـية لتـداول األلبـان 
السـائبة ومواصفـات حصيـة عامليـة ممتـازة لتصنيـع األلبـان يحم 
غيـاب املواصفـات وضعفهـا وعـدم تطبيـق القـامئ مهنا لغيـاب إرادة 
الدولـة ىف حـزم التطبيـق والمسـاح للباعـة الرسحيـة بتـداول ألبـان 
مضـاف إلهيـا مـواد كمياويـة حافظـة لك هـذا يـؤدى إىل إضافـة 
أعبـاء عـىل املنتجـني ويعمـل ضـدمه وكذلك يـؤدى إىل زيـادة ظهور 
حـاالت مرضيـة فأصبحـت مـرص حتتـل املرتبـة األوىل ىف حـاالت 
الفشـل اللكـوى والـرس طانـات وغريها من األمـراض الىت ميكن أن 

حتـدث نتيجـة غيـاب منظومـة الرقابـة الصحيـة عـىل األغذية.

واملطلـوب مـن وزارة الزراعـة أن تلعـب الـدور املنـوط هبـا 
ادائـه ىف تدعـمي موقـف امجلعيـة املرصيـة ملنـىجت األلبـان 

EMPA )املصـدر الوحيـد إلنتـاج األلبـان الصحيـة النظيفة 
املطابقـة لملواصفـات العامليـة ىف مـرص( املطلـوب تدعـمي 
وحتقيـق  لوضـع  الصناعـة  وزارة  مواجهـة  ىف  موقفنـا 
ومضـان تطبيـق صارم ألعـىل املواصفات الصحيـة العاملية 

إلنتـاج وتـداول وتصنيـع األلبـان ومنتجاهتـا.

بنك التمنية واالئمتان الزراىع:- . 8
سـواء  أحـد  يـرىض  احلـاىل  باملسـتوى  البنـك  أداء  هـل 
لكـى  بشـلك  النظـر  يعـاد  أن  واملطلـوب  الـوزارة؟  أو  املنتجـني 
وشـامل ىف التهسيـالت والتعامـالت الـىت تـمت من خـالل البنك الذى 

يفـرتض فيـه أن يكـون )بيـت الفـالح املـرصى(.

وجيـب أن تعامـل مرشوعـات اإلنتاج احليـواىن بنفس طريقة معاملة 
املرشوعـات الزراعيـة. مفثـاًل املرشوعـات الزراعيـة تأخـذ قـروض 
املرشوعـات  بضـان  املختلفـة  البنـوك  مـن  إئمتانيـة  وتهسيـالت 
الزراعيـة والزراعـات القامئـة فعليـًا علهيـا ولكـن عنـد تقـدم مرشوع 
إنتاج حيواىن ال يحم له أن يكون املرشوع نفسـه ضامن القرض 
أو احليوانـات أو منشـأت املزرعـة وإمنـا يطلـب وديعـة بنكيـة وهـذا 
غـري مناسـب إطالقـًا، املطلـوب تقـدمي تهسيـالت ائمتانيـة بفوائـد 
ميـرسة جـدًا وبضـان املـرشوع احليـواىن نفسـه لتجشيـع امجليع 

عـىل العمـل وزيـادة اإلنتـاج ملصلحـة مـرص. 

صندوق التأمني عىل املاشية:- . 9
السـؤال الـذى يطـرح نفسـه بشـدة ىف جممتـع اإلنتـاج احليـواىن 
أيـن هـو صنـدوق التأمـني عـىل املاشـية؟ وهـل يعمـل باآلليـات 
السـلمية الهسلـة الـىت جتعلـه يـؤدى دوره املنتظـر منـه فعـاًل أم أن 
الصنـدوق ال يعمـل بالطريقـة السـلمية ويـؤدى هـذا إىل املزيـد مـن 

الصعـاب والعراقيـل ملنـىجت األلبـان؟

مراقبة أسواق املاشية:- . 10
إن دور وزارة الزراعة والدولة املرصية بعد أن خرجت من العمليات 
اإلنتاجيـة جيـب أن يكـون مراقبـة أسـواق املاشـية وتنظميها وإجياد 
آليـات سـلمية للعمـل مـن خالل هذه األسـواق وهو مـا ال حيدث عىل 
اإلطـالق. إن تفعيـل القـرارات الصـادرة مـن وزارة الزراعـة نفهسـا 
يكـون عـن طريـق وضع منظومة جيدة وسـلمية وقوية ملراقبة أسـواق 

املاشية.

مفثـاًل هنـاك عـدة قـرارات صـادرة مـن وزارة الزراعـة وعـدة جهـات 
تابعـة هلـا مبنـع ذحب البتلـو فهـل تعمـل وزارة الزراعـة عـىل مراقبـة 
األسـواق لضـان تنفيـذ القـرارات الوزاريـة الصـادرة بذلـك والـىت 
عائـد مناسـب  الغـذاىئ املـرصى ومضـان  األمـن  لتحقيـق  هتـدف 
لملـرىب وذلـك بإعـادة إحياء املرشوع القـوىم للبتلو بصورة عرصية 

وبدراسـة األسـعار.
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إعادة تلكيف األطباء البيطرين:- . 11
امجليـع يعـرف سـواء الـوزارة أو املربـني أن هنـاك جعـز شـديد ىف 
األطبـاء البيطريـن العاملـني ىف جمـال مـزارع الـرثوة احليوانية ىف 
مـرص. وأن األغلبيـة العمظـى من األطباء البيطريـن حديىث التخرج 
تذهـب للعمـل مكنـدوىب دعايـة ىف رشاكت األدويـة سـواء البرشيـة 
أو البيطريـة وجمـال مسـتحرضات التجميـل وذلـك لهسولـة العمـل 

املادية. واإلغـراءات 

وهـذا النقـص ىف األعـداد يـؤدى إىل االضطرار إىل قبول مسـتوى 
أداء مهـىن يكـون غـري مـرىض غالبـًا واملطلـوب العمـل عـىل توفـري 
كـوادر بيطريـة ممتـازة مدربـة تدريـب عـاىل خلدمـة قطـاع اإلنتـاج 

احليواىن.

العاملة الفنية:- . 12
إن واحدة من أعظم مشـالك مرص عىل اإلطالق ىه تدىن مسـتوى 
العالـة الفنيـة ىف مجيـع جمـاالت اإلنتـاج ويرجع هذا لعدة أسـباب 
خطـرية  بصـورة  التعلـمي  مسـتوى  إخنفـاض  مـن  نعملهـا مجيعـًا 
لدرجـة أن معظـم العالـة الفنيـة مـن محلـة الدبلومـات الزراعيـة ال 
جتيـد جمـرد القـراءة والكتابـة مفا بالمك مبسـتوى األداء ىف تقنيات 
اإلنتـاج احليـواىن وىه كثـرية ودقيقة مـن معليات تلقيح اصطناىع 
وتغذيـة نسـتخدم فهيـا مسـتويات متقدمـة مـن تكنولوجيـا احلاسـب 

اآلىل ومعليـات حليـب آىل وغريهـا.

واملطلـوب أن تقـوم الـوزارة مـن خـالل مراكزهـا املختلفـة بإعـداد 
معالـة فنيـة عاليـة الكفـاءة مدربـة عىل أداء ممتز ىف جمـال اإلنتاج 
احليـواىن وذلـك ميكـن أن يمت بالتدريـب ىف حمطات مراكز البحوث 
الزراعيـة واملعاهـد العمليـة التابعة للـوزارة لتأهيل معالـة فنية قادرة 

عـىل مواجهـة إحتياجـات سـوق العمل.

رشاكء ال فرقاء:-  . 13
أنـه لضـان الوصـول إىل حتقيـق هـدف قوىم واحد نسـىع مجيعًا 
الغـذاىئ  األمـن  مـن  مسـتوى ممكـن  أعـىل  توفـري  وهـو  لتحقيقـه 
املـرصى، يتحـمت علينـا مجيعًا احلرص الشـديد للعمـل كفريق واحد 

متاكمـل متنـامغ األداء وأن نكـون رشاكء حقيقـني وليـس فرقـاء.

هـذه الرشاكـة تعـىن احلـرص مـن جانـب وزارة الزراعـة املرصيـة 
عـىل متثيـل منـىجت األلبان ىف مرص ىف الفعاليات واألنشـطة الىت 

جتـرى إلختـاذ قـرارات هامـة متـس إنتـاج األلبـان ىف مرص.

 واملطلوب متثيل EMPA ىف ما يىل:- 

جمالس إدارات املعاهد البحثية املختلفة	•
اهليئة العامة للخدمات البيطرية.	•
اللجنة العليا للتحصينات.	•
جلنة استرياد املاشية.	•

جيـب أن نكـون رشاكء فاعلـني ىف إصـدار لك مـا خيـص قطـاع 
اإلنتـاج احليـواىن من قـرارات ألنه مبنهتى البسـاطة هذه القرارات 

تؤثـر عـىل املنتجـني ىف الهنايـة وتؤثـر عـىل كفـاءة أداء العمـل.

التعاون املسمتر مع اجلهات البحثية :- . 14
ويكـون اهلـدف  للعمـل داخلهـا مجيعـًا  قويـة  جيـب خلـق منظومـة 
األصيـل فهيـا مصلحـة املواطـن املـرصى. أنـه مضـان حسـن أداء 
العمـل وسـيولة العمليـات اإلنتاجيـة حتـمت علينا مجيعًا التنسـيق بني 

لك مـن املربـني واهليـائت التاليـة:- 

هيئة اخلدمات البيطرية 	•
معهد املصل واللقاح 	•
معهد التناسليات احليوانية 	•
معهد حبوث اإلنتاج احليواىن 	•
مركز البحوث الزراعية 	•
املعمل املركزى لألغذية واألعالف	•
مركز تكنولوجيا األغذية 	•

ومجيـع اهليـائت واملعاهد واملراكز واألخشـاص أحصاب الصلة ىف 
العمليـة اإلنتاجيـة. ال توجـد منظومة جيـدة تربط امجليع ونعاىن من 
ذلـك مفثـاًل نطـرح موضـوع هـام وهـو عـدم مطابقـة نتـاجئ التحاليل 
واهليـائت  الزراعـة  وزارة  داخـل  أخـرى  إىل  جهـة  مـن  البيطريـة 
واملعاهـد العمليـة التابعـة هلـا. فيجـب أن تكـون األجهـزة العمليـة 
معايـرة بطريقـة ثابتـة عمليـة دقيقـة. تعـى نتـاجئ ميكـن اإلعمتـاد 
علهيـا وتصديقهـا فعنـد إجـراء حتليـل بنفـس العينـات ىف أكـرث مـن 
مـاكن حتصـل عـىل أكرث مـن نتيجة خمتلفـة وكذلك مشـالك الروتني 
احلكـوىم مـن عـدم توفري وسـائل إنتقال رسيعة وعـدم أخذ العينات 
برسعـة وغريهـا الكثـري الـذى ميكـن احلديـث عنـه. املطلـوب خلـق 

منظومـة سـلمية يعمـل حتـت مظلهتـا امجليـع.

وهنا نطرح ما يلى:- 

المسـاح لــــEMPA بإسـترياد التحصينـات واللقاحات الالزمة . 1
ملـزارع أعضاءهـا مثـل مـا مت بنجـاح عـام 2011 عندمـا مسـح 
هلـا بإسـترياد الـــFMD ملواجهة إنتشـار امحلـى القالعية ولقد 
أدى هـذا محلايـة الـرثوة احليوانيـة ىف مـرص مجيعـًا مـن خطر 

دامه.

العمـل اجلـاد عـىل إجيـاد نظـام قـوىم مـرصى عملـى موحـد . 2
للتحصينـات البيطريـة ىف مواعيـد حمـددة ثابتـة.

أيـن دور وزارة الزراعـة ىف توفـري أعىل مسـتويات الدمع الفىن . ٣
ىف  إلهيـا  ويـأىت  حقيقيـة  عمليـة  كفـاءات  متتلـك  الـوزارة  أن 

زيـارات مسـمترة خـرباء أجانـب.

املطلـوب التنسـيق مـع EMPA لتقـدمي دمع فـىن وزيـارات ونـدوات 
سـواء خلـرباء مرصيـني أو أجانب وهذا هسل عـىل الوزارة حتقيقه.
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 دمع EMPA ىف توفري إحتياجات املزارع . 15
من األعالف:- 

متشـيًا مـع إجتـاه الدولـة اجلديد احملمـود ىف العمل اجلـاد لزراعة 
4 مليـون فـدان عـىل مـدار السـنوات القادمـة تضـاف إىل مسـاحة 

الرقعـة الزراعيـة املرصية.

ختصيـص   EMPA األلبـان  ملنـىجت  املرصيـة  امجلعيـة  تطلـب 
لزراعهتـا  تكـى  املسـتصلحة  األراىض  مـن  مناسـبة  مسـاحة 
مبحاصيـل األعـالف الرضورية لسـد حاجة مـزارع أعضاء امجلعية 

احليوانيـة. األعـالف  مـن 

تفعيل دور الدولة ىف الرقابة عىل األدوية . 16
البيطرية املوجودة باألسواق:- 

نعـاىن مجيعـًا مـن عـدم جـودة الكثـري مـن األدويـة واملسـتحرضات 
البيطريـة املطروحـة للتـداول ىف األسـواق املرصيـة وىه منتجات ال 
توجـد علهيـا رقابـة سـلمية ويـحم غيـاب الـدور الرقـاىب ىف تداول 
منتجـات ومسـتحرضات بيطريـة سـيئة جـدًا وأحيانـًا كثـرية تكـون 
ضـارة وكذلـك يتـداول أدويـة مسـتحرضات مهربـة من منافـذ الدولة 

ىف محايـة العمليـات اإلنتاجيـة ىف مـرص.

البيطريـة  األدويـة واملسـتحرضات  إنتـاج  قـادر عـىل  ليكـون  مثـاًل 
الرضوريـة الالزمـة لضـان سـالمة العمليـات اإلنتاجيـة ىف جمـال 
الـرثوة احليوانيـة ويكـون ذلـك باإلضافـة لـدوره اهلـام ىف إنتـاج 

واللقاحـات. األمصـال 

وأخـريًا ال خيـى عـىل أحـد أن قطـاع مـزارع األلبان قـد عاىن ملدة 
طويلـة مـن أزمـات وختبطـات إقتصاديـة شـديدة وموجـات متكـررة 
ألمـراض وأوبئـة خمتلفـة أثـرت عـىل اسـتمثاراته. وينعكـس هـذا 
بوضـوح ىف اإلرتفـاع املسـمتر ألسـعار اللحـوم والزيـادة املسـمترة 
للمكيـات املسـتوردة مـن األلبـان املجففة وأيضَا أخريًا دخل السـوق 
السـوق األوروبيـة لك ذلـك عـىل  UHT مـن دول  ألبـان  املـرصى 

حسـاب منـىجت األلبـان املرصيـني.

ومبـا أن هـذه األحـوال الصعبـة الـىت منـت وترعرعـت ىف ظـل عـدم 
اكرتاث وطىن من املسـولني سـابقًا. إال أن الواقع اآلن حيمت علينا 
تاكتـف اجلهـود ومحتـل املسـولية الضخمة جتاه تصحيح املسـار.

وبالتـاىل فـإن السـبيل الوحيـد لتحقيـق هـذا التصحيـح لـن يتحقـق 
إال مـن خـالل تواصـل مجيـع األطـراف إلعـادة البنـاء عـىل أسـس 
تنافسـية رشيفـة تتصـدى ومتنـع اإلحتـاكر وممارسـته الىت عصفت 

بالـرثوة احليوانيـة ىف مـرص.

مـن  مزيـد  لضـخ  يجشـع  آمـن  بيطـرى  منـاخ  توفـري  ظـل  وىف 
لتلبيـة  الـىت تسـىع  املـزارع  االسـتمثارات وحيافـظ عـىل حقـوق 
إحتياجـات املسـهتلك ومواكبـة المنـو السـوىق املتصاعـد واملتنـاىم 

بشـدة.

مع رضورة توفري املعرفة العملية وسبل اإلدارة الرشيدة الناحجة.
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مزارع األلبان... شركاء النجاح
تعـد شـركة جهينــه للصناعـات الغذائيـة الشـركة الرائدة فـى تصنيع وتوزيـع منتجات األلبـان والعصائـــر والزبادى منذ نشأتهـــا 
فـــى 1983، بـدأت باكـورة إنتاجهـا فـى 1987 بطاقــة إنتاجيــة 35 طـن يوميـً، وتحـرص الشـركة علـى التطويـر المسـتمر بجميـع 

قطاعاتهـا وكذلـك التواصـل الوثيـق مـع العمـالء والمسـتهلكين والمورديـن كشـركاء0

تمتلـك الشـركة 7 مصانـع و25 مركـز بيـع وتوزيـع لوجيسـتى وأكثـر مـن 1000 سـيارة بيـع وتوزيـع فـى إنحـاء مصـر، ويبلـغ رأسـمالها 
المدفـوع 941 مليـون جنيـه، ويضـم فريـق العمـل أكثـر مـن 4500 موظـف وعامـل مـن أفضـل الكفـاءات0

قامـت جهينـه بإنشـاء إدارة متخصصـة لتطويـر ودعـم المـزارع علـى رأسـها د. حـازم الشـرقاوي، وتضـم اإلدارة فريـق قـوى مـن 
الخبـراء والشـباب المتميـز فـى مجـال إنتـاج األلبـان، وتقـوم بتقديـم الدعـم الفنـى للمـزارع المـوردة لجهينـه وتطويرهـا ونقـل 

الخبـرات وتدريـب العامليـن بهـا، وذلـك بهـدف رفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة بالمـزارع وتحسـين هوامـش الربحيـة بهـا،

 تعـــاقـــــدات املــــــــــزارع 

تعتـرب جهينـه أوىل الـرشاكت الـىت بـدأت ىف إبـرام عقـود سـنوية 
مزتنـة مـع املـزارع مبـا يضمـن حقـوق مجيـع األطـراف، وقـد بـدأت 
الرشكـة ىف هـذا التوجـه منذ 2011 بالتعاقد مـع 42 مزرعة وحاليًا 
أكـرث مـن 100 مزرعـة متعاقدة مع الرشكـة مبختلف أجحام املزارع 

) كبـرية ومتوسـطة وصغرية (.

نظام تسعري األلبان اخلام )املعادلة السعرية( 	·

رأت جهينـه رضورة اجيـاد طريقـة عمليـة لتحديـد أسـعار األلبـان 
حتقـق التـوازن بـني طـرىف العمليـة اإلنتاجية من منتجـني ومصنعني 

وتقلـل مـن جحـم االختالفـات، وحتقـق املصلحـة املشـرتكة.

منذ عام 2011 مت الوصول ملعادلة للتسـعري باالشـرتاك مع مجموعة 
مـن أحصـاب املـزارع ذوى اخلـربة ىف جمـال إنتـاج األلبـان ومت 
تطويـر املعادلـة حـىت وصلت لشـلكها الهناىئ باالتفـاق مع امجلعية 
املرصيـة ملنـىجت األلبـان EMPA ممتثلة ىف جملـس إدارهتا املوقر 
الـذى بـذل جمهـود كبـري وأبـدى تفهـم وتعاون حـىت أمكـن التوصل 
لملعادلـة الهنائيـة، والـىت بـدأ العمـل هبـا ىف 2014 والـىت تعمتـد 
عىل شـقني أساسـيني، ومها تاكليف التغذية )أذرة وصويا ودريس( 
والتاكليـف األخـرى، ويـمت تعديل األسـعار لك هشرين وفقًا ألسـعار 

األعالف.

الــــــدعـــــم الفنــــــــــى 
مـن خـالل إدارة تطويـر املـزارع واألستشـاريني املتخصصـني يـمت 
معل زيارات دورية لملزارع لتقدمي النصح واالرشاد الفىن والتقىن 

مـن أجـل رفـع الكفـاءة اإلنتاجية وحتسـني الرحبيـة باملزارع0

وكذلـك مت عقـد عـدد مـن الـدورات التدريبيـة للعاملني باملـزارع بداية 
مـن عـام 2011 وىه :

الطــــرق الصحيحــــة للحلــــب اجليــــــــد.	•

إدارة فتـــرة اجلفــاف والفتــــرة االنتقاليـــة.	•

رعايــة العجــالت من امليالد حىت الـوالدة.	•

اإلدارة التناسلية لقطعان األبقار احلالبـــــة.	•

إدارة الصحة العامة لقطعان األبقار احلالبة.	•

والتقـىن  الفـىن  الـدمع  وزيـارات  الـدورات  تلـك  عـن  نتـج  وقـد 
وزيـارات اجلـودة رفـع املسـتوى الفـىن للعاملـني ببعـض املـزارع 
رفـع  كذلـك  اإلنتـاج،  متوسـطات  رفـع  واحضـًا ىف  ذلـك  وظهـر 
مسـتوى جـودة األلبـان اخلـام املـوردة مـن املـزارع وتقـوم جهينـه 
ذات  لأللبـان  املـوردة  لملـزارع  سـنويًا  تقديـر  بتسـلمي هشـادات 
النجـاح وتجشيعـًا  اسـمترار  العاليـة حتفـزًا هلـم عـىل  اجلـودة 

للوصـول إىل مسـتوى جـودة أعـىل. لملـزارع األخـرى 

الدعـــــم املالـــــى 

حتـرص جهينـه كعادهتـا دامئـًا عـىل الوقـوف جبانـب املـزارع ىف 
أوقـات األزمـات وكذلـك املسـاعدة ىف معـل التوسـعات باملـزارع من 

خـالل سـلف ماليـة بـدون أى فوائـد أو مصاريـف إداريـة0

وإنطالقً من ذلك قامت جهينه بالعديد من الخطوات واألنشطة الفعالة فى سبيل تنمية قطاع األلبان وهى كاآلتى :



21

توفري سالالت من األبقار عالية اإلدرار 	·

الحظـت جهينـه أن مـن األسـباب األساسـية لعدم منو قطـاع األلبان 
ىف مـرص هـو اختـالل نسـبة أعـداد األمهـات باملزارع ألعـداد باىق 
القطيـع ممـا يؤثـر سـلبيًا و بصـورة مبـارشة عـىل التدفقـات النقدية 
والرحبيـة لملزرعـة ولذلـك قامـت جهينـه بعمـل برنـاجم للتغلـب عـىل 
هـذه املشـلكة مـن خـالل قيـام جهينـه باسـترياد جعـالت عشـار مـن 
أجـود السـالالت العامليـة والـىت يـمت إختيارهـا عـن طريـق إرسـال 
تلـك  قميـة  وحتصيـل  املـزارع  عـىل  وتوزيعهـا  متخصـص،  فريـق 
العجـالت عـىل مـدار سـنة وبـدون أى فوائـد أو مصاريـف إداريـة0

وقد بدأت جهينــه ىف تطبيـق املشـروع فـى 2013 باسترياد الدفعة 
األوىل من ساللة اهلولشتيــن مــن دولة أملانيا مث الدفعة الثانية ىف 
أوائــل عــام 2014 من ساللة اهلولشتني من دولة هولندا، وقد وجد 
هـذا املـرشوع صدى كبيـــر لــدى املــزارع ويوجد حاليـا الكثري من 

الطلبـات مـن املزارع لالسـمترار ىف هذا الهنج0

وهيـدف الربنـاجم لزيـادة الطاقـة اإلنتاجيـة لملـزارع حبـواىل %10 
0 سنويًا

توفري أعالف خشنة عالية اجلودة 	·

تقـوم جهينـه بتوفـري أعـالف خشـنة ممتـزة ذات جـودة عاليـة مـن 
خـالل رشكـة اإلمنـاء وىه إحدى رشاكت مجموعـة جهينه وتوريدها 
لملـزارع املتعاقـدة معهـا بأسـعار منافسـة وبطـرق سـداد ميـرسة0

مرشوع الفحص التناسىل للقطعان 	·

مـن أكبــر التحديـات الـىت تواجه مزارع األلبان ىه إدارة التناسـل 
لقطعـان األبقـار ومـن هـذا املنطلـق تبنـت جهينـه مـرشوع للفحـص 
التناسـىل لقطعـان األبقـار حيـث أخـذت عـىل عاتقهـا تلكيـف أطباء 
فـوق  باملوجـات  الفحـص  جمـال  ىف  وإستشـاريني  متخصصـني 

الصوتيـة ) السـونار (، ومحتلـت جهينـه اكفـه التاكليـف0

وهتـدف جهينـه مـن خالل هذا املـرشوع إىل رفع الكفاءة التناسليــة 
واإلنتاجيــة لملــزارع ممــا يؤثر اجيابيًا عىل رحبية املزارع0

مرشوعــــات تعـــاون خارجيــة 	·

قامـت جهينـه بعمـل بروتوكـوالت تعـاون مـع العديـد مـن املؤسسـات 
والـرشاكت العامليـة لتقـدمي خرباهتـا لتطويـر وتمنية مـزارع األلبان.

•	 Mrs. مـع مركـز تحديـث الصناعـة من خالل خبراء التهـاب الضرع
Suzana و Mr. Jose من أسـبانيا0

االشـتراك فـى إقامـة مؤتمـر عـن اإلدارة النظيفـة لمـزارع األلبان مع 	•
TCL0 شركة 

نـدوة عـن 	• بالهـرم إلقامـة  التناسـليات  االشـتراك مـع معهـد بحـوث 
.john’s disease الـكاذب  السـل  مـرض 

مـع شـركة Fullwood مـن خـالل Mr. James Holding خبيـر 	•
المحالب.

مـع البنـك األوروبـى العـادة اإلعمـار و التنميـة EBRD مـن خـالل 	•
 Mr. Johannes Bonnier مـن الدنمـارك و Mr. Lars Bjerre

مـن هولنـدا.

مـع شـركة IFT الوكيـل الحصـرى لشـركة Alltech العالميـة مـن 	•
خـالل خبيـر التغذيـة العالمـى Dr. Bruce Woodacre مـن انجلتـرا.

املسامهة ىف دمع وإنشاء مزارع جديــــدة 	·

وميتـد دور جهينـه ىف دمع اإلنتـاج احليـواىن ىف مـرص ليـس فقـط 
لـدمع املـزارع القامئة، بل أيضًا تقدمي خدمات الدمع واالستشـارات 
الراغبـني ىف إنشـاء مـزارع  للسـادة املسـتمثرين  التقنيـة والفنيـة 

إلنتـاج األلبـان اخلـام مـن تصمميـات ودراسـات جـدوى... إخل

املسامهة ىف تطوير املهارات الذاتية ملديرى 	·
املزارع 

مل يقتـرص دور جهينـه ىف تطويـر العاملـني مبـزارع األلبـان عـىل 
النـواىح الفنيـة والتقنيـة فقـط، بـل مشـل أيضـًا تطويـر املهـارات 
الخشصيـة ملديـرى املـزارع ) Soft Skills ( فقامت جهينه بالتعاقد مع 
رشاكت متخصصـة ىف هـذا املجـال ومعـل دورات تدريبيـة ملديـرى 

مـزارع األلبـان لتمنيـة املهـارات الذاتيـة والقياديـة0

التعاون مع امجلعية املرصية ملنىجت االلبان	·

EMPA ىف  االلبـان  ملنـىجت  املرصيـة  مـع امجلعيـة  التعـاون  مت 
التوصـل إىل معادلـة سـعرية عادلـة مجليـع األطـراف واكن هنـاك 
تعـاون وجهـد كبـري جدا من جملس ادارهتا و البد ان نشـكر جملس 
إدارة امجلعيـة العامـة ملنـىجت االلبـان عىل جمهـودمه وتعاوهنم مع 
جهينـه ملـا حيقـق منـو وتطويـر قطـاع االلبـان كلك و خنص بالشـكر 
السـيد األسـتاذ دمحم الطـاروىط رئيـس جملـس إدارة امجلعيـة 
عـىل مـا قدمـه مـن جهـد وتعاون ممثـر وبنـاء ملصلحة قطـاع األلبان 

ىف مرصنـا احلبيبـة 

وأخريًا فأننا ىف جهينه نفتخر بالتعاون املمثر مع مزارع 
األلبان، ونتعامل معهم كرشاكء جناح، نسىع مجيعًا لتقدمي 

منتجات ألبان حصية وآمنة.
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يـــــوم أســـــاس كــــل 

حليب جهينه
أول الـــيــــــوم

• كوباية حليب جهينه كل يوم هتساعدك على الحفاظ
  على أسنانك و ضوافرك و هتحميكي من هشاشة العظام .

كوباية حليب جهينه على الفطار كل يوم،   •
JuhaynaDairy/   بتدي والدك الطاقة اللي محتاجينها طول اليوم.
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 المعادلة السعرية الجديدة وفقً لبروتوكول
التعاون بين الجمعية وشركة جهينه

امجلعيـة  بـني  جيمـع  بروتوكـول  توقيـع  بعـد  العـدد  هـذا  يصـدر 
املرصيـة ملنـىجت األلبـان EMPA ورشكـة جهينـه هـذا الربوتوكول 
مـن مضـن أمه وأقـوى مـواده ىه االتفـاق عـىل معادلـة سـعرية 
جديـدة ألول مـرة يـمت الوصـول إىل نظـام جيد وعـادل يتبع لتحديد 
أسـعار توريـد األلبـان ويضبـط العالقـة السـعرية فميـا بـني املزرعة 
املنتجـة واملصنـع املشـرتى وتقـوم املعادلـة السـعرية املعلنـة هنـا 
والـىت مت التوقيـع علهيـا ىف بروتوكـول ملـزم عـىل ضوابـط حامكة 
لتكـون حمـددة اآلليـات حيـث أخذ أراء امجليع علهيـا وتوافق علهيا 

طـرىف املعادلـة األصليـني ومه املنتـج واملصنـع.

حيـث اكن سـابقًا الوصـول إىل هـذه املرتبـة أو الدرجـة رضب مـن 
اخليـال وحـم بعيـد املنـال ولكـن بالعمل الصـادق املخلـص والرغبة 
القويـة للوصـول للحـق مـن الطرفـني أمكـن الوصـول إىل أفضـل 
صياغـة ممكنـة لالتفاقيـة الـىت تعـد مصـام أمـان قـوى والعامـل 
الوحيـد القـادر عـىل إرسـاء االسـتقرار ومنـو وإزدهـار االقتصـاد 
القـوىم املـرصى ىف قطـاع األلبـان لطرفيـه منتجـني ومصنعـني.

ولتوضيـح احلقيقـة ال يتصـور أحـد أن الوصـول إىل هـذه املعادلـة 
السـعرية اكن أمـرًا هسـل املنـال بـل جـاء بنـاء عـىل املجهـودات 
املتضافـرة مـن امجليـع ومعـل مضـىن صـادق ومفاوضـات شـاقة 
مرهقـة ولكـن اكن امجليـع لدهيـم الدوافـع والرؤيـة الاكفيـة لتحقيق 
إجنـاز قـوى ومـن أمه مـا مت إجنـازه ىف هذه املعادلة السـعرية هو 

مرونـة وهسولـة التطبيـق. 

وإن اكنـت املعادلـة ليسـت حمققـة آلمال ومطوحـات منىجت األلبان 
إال أهنـا حققـت احلـد األدىن مـن مطالب املنتجـني ىف ظل الظروف 

االقتصاديـة الراهنـة الىت متـر هبا البالد

 ونستعرض املعادلة السعرية املتفق علهيا

يمت حتديد سعر كيلو اللنب عىل األسس التالية: 

تلكفة كيلو العلف لتغذية احليوان احلالب عىل أساس متوسط . 1
أسعار الرتكيبة العلفية اآلتية :50 % أذرة صفراء+10% كسب 

فول الصويا )44% بروتني خام(+40% دريس جحازي، وىف 
هذه احلالة يمت احتساب أسعار هذه املكونات باستخدام 

متوسط أسعار التوريد الىت تتلقاها الرشكة عن الهشرين 
السابقني من مجيع املزارع املوردة للرشكة حبيث يكون 

متوسط السعر هو سعر السوق هلذه املكونات مبا يحم 
بإحتساب هذا الشق املتغري من املعادلة السعرية.

باىق التاكليف األخرى الىت ال تتعلق بعلف احليوان بواقع . 2
مبلغ 165 قرشا للك كيلو لنب خام لعام 2014، عىل أن يمت 
زيادة أو نقصان املبلغ الذى مت الوصول إليه هلذه التاكليف 

سنويا بنسبة التمخض املعلنة من اجلهاز املركزى للتعبئة 
واإلحصاء. 

السعر الناجت من مجموع هذين املتغريين هو السعر الوسى . ٣
لهشور )مايو، يونيو، نومفرب، ديمسرب(

يمت زيادة السعر الوسى مبقدار3% خالل هشور الصيف . 4
)يوليو، أغسطس، سبمترب، أكتوبر(

يمت خفض السعر الوسى مبقدار3% خالل هشور الشتاء . ٥
)يناير، فرباير، مارس، أبريل(

يمت إعادة التسعري مرة لك هشرين.   . ٦
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أعلـن الدكتـور/ حسـني منصـور اخلبـري ىف سـالمة الغـذاء أن 
الفرصـة متاحـة اآلن لتحقيـق ثـورة ىف اإلنتـاج احليواىن تسـهتدف 
زيـادة إنتاجيـة اللـنب والـمح مـن األبقـار احملليـة مـن خـالل تقـدمي 
أنمظـة متاكملـة حديثـة للرعايـة والتغذية والتسـويق، مشـريًا إىل أن 
اخلطـة املقرتحـة تسـهتدف تمنيـة قطـاع إنتـاج األلبـان مـن صغـار 
منـىجت األلبـان بصفـة خاصـة ومـزارع إنتـاج األلبـان املتوسـطة 
بصفـة عامـة، وأنـه ال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل شـباكت األلبان 
الـىت تـدار مـن خـالل فكـر جديـد يعظـم االسـتفادة مـن الكيانـات 
احلاليـة ىف التجمعـات الصغـرية وىه الىت تقوم بالتحصني وتقدمي 
خمتلـف اخلدمـات عـىل أن تتعامـل احلكومـة مع الشـبكة الىت تقدم 

لملربني. خدماهتـا 

وأوحض أن املـرشوع يعمتـد عـىل تطويـر سلسـلة تـداول اللـنب مـن 
املزرعـة حـىت املصنـع مبـا حيقـق، زيـادة دخـل صغـار املربـني مـن 
خـالل زيـادة إنتاجيـة اللـنب وحتسـني جودتـه الصحيـة، وذلـك هبدف 
سـد اإلحتياجـات الغذائيـة مـن املنتجـات احليوانيـة، وتأمـني إنتـاج 

غـذاء آمـن وحصـى لملواطـن املـرصى.

وأضـاف منصـور أن هـذه اخلطـط ترفـع مسـتوى معيشـة املـزارع 
خاصـة الصغـري، مـن خـالل زيـادة إنتاجيـة اللـنب وحتسـني جودتـه 
مـن  إسـرتاتيىج  برصيـد  واإلحتفـاظ  واإلقتصاديـة(،  )الصحيـة 

  أ.د/ حسين منصور 
 -رئيس وحدة سالمة الغذاء – وزارة الصناعة والتجارة

-عميد كلية زراعة عين شمس سابقً-  أستاذ تربية الحيوان  

احليوانـات املنتجـة حتسـبًا الحمتاالت إصابـة احليوانات باألمراض 
واألوبئـة ىف خمتلـف الـدول، مثملـا حـدث عنـد ظهـور مـرض جنـون 
البقـر والـذى مت بسـببه إعـدام ماليـني األبقـار ىف اململكـة املتحـدة 
وغريهـا مـن الـدول األوروبيـة الـىت ظهـرت فهيـا اإلصابة مـع توقف 

اسـترياد احليوانـات مـن تلـك الـدول.

وطالـب خبـري سـالمة الغـذاء احلكومـة بـرضورة تبـىن خطـط عاجلة 
لتطويـر قطـاع إنتـاج األلبـان ألنه حيقق عدة أهداف مهنا املسـامهة 
ىف حـل مشـلكة البطالـة، وتفعيـل دور املجمتـع املـدىن وتقويـة دور 
القطـاع اخلـاص عـىل مسـتوى صغـار املنتجـني، واملسـامهة ىف 

التصدير. زيـادة 

واسـتطرد خبـري الغـذاء قائـاًل: مـن املؤسـف أن إنتاجيـة األبقـار 
مـن  لغيـاب أى  السـنني،  منـذ اآلف  تتغـري  البلديـة واجلامـوس مل 
بـراجم التحسـني الـوراىث القوميـة حبجـة انـه حتتـاج وقـت طويـل 
ومتـر السـنوات وهيـدر الوقـت واإلنتـاج ال يتغـري رمغ زيـادة التعداد 
السـاكىن وزيـادة االحتياجـات اإلنسـانية مـن اللـنب والـمح ومـع 
زيـادة تاكليـف مدخـالت اإلنتـاج مـن األعـالف وغريهـا وعـدم متتـع 
هـذا القطـاع مـن الرعايـة البيطريـة الالزمـة مع االفتقـار إىل براجم 
حتسـني وراىث والرقابـة الفعالـة عـىل سـالمة املنتـج قـد تسـبب ىف 
وجـود نظـام ضعيـف املـردود عـىل املنتـج املـرصى وخاصـة عـىل 

تطوير قطاع إنتاج األلبان
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صغـار املنتجـني. لقـد أدى ضعـف اإلنتـاج وتواضـع جودتـه إىل 
جلـوء املصنعـني إىل اسـترياد األلبـان املجففـة وبات إنتـاج األجبان 
البيضـاء معمتـدا عـىل األلبـان املجففـة بشـلك أساسـيا )50% مـن 
األلبـان املجففـة(، وحـذر منصـور مـن  القطـاع يعمتـد عـىل  هـذا 
ان االسـمترار ىف جتاهـل هـذا القطـاع وعـدم تبـىن فكـر شـباكت 
عـىل  واالعمتـاد  احليوانيـة  الـرثوة  ضيـاع  إىل  سـيؤدى  األلبـان 

اسـترياد األلبـان املجففـة.

وشـدد منصـور عـىل أن جتاهـل احلكومـات املتعـددة هلـذا القطـاع 
اهلـام بدعـوى أن 95% منـه ميتلكـه الفـالح الصغـري ممـا يشـلك 
صعوبـة ىف التعامـل معـه، رمغ أن احلـل الوحيـد واحض أمـام مـن 
حيـب أن يـرى وهـو مجتيـع صغـار املنتجـني ىف شـباكت إنتاجيـة 
ميكـن دمعهـا مؤسسـيا إلنتاج منتجات ألبان آمنـة لملواطن مع رفع 

مسـتوى معيشـة املـرىب الـذى تتجاهلـه حكوماتنـا املتعـددة.

وأضـاف خبـري الغـذاء أن أمهيـة قطـاع األلبـان يعـود إىل أنـه يعـد 
مـن أرخـص مصـادر الربوتـني احليـواىن وهـو مـا يعـاىن املواطـن 
املـرصى مـن افتقـاده، مشـريًا إىل أن قطـاع اإلنتـاج احليـواىن 
الـزراىع  اإلنتـاج  مـن مجمـوع   %35 مـن  أكـرث  مـرص  ميثـل ىف 
املـرصى وتسـامه الـرثوة احليوانيـة مبا يقارب مـن 7% من إمجاىل 
النـاجت احملـىل مكـا أن 57% مـن تعـداد مرص يقطنـون ىف املناطق 
الريفيـة وهلـم مشـاركة مبـارشة ىف صناعـة األلبـان، تشـارك املـرأة 
بشـلك فعـال ىف معليـة تربيـة احليـوان مما جيعل دمع هـذا القطاع 

مسـاعدة فعالـة ىف دمع قضايـا تمنيـة املـرأة جممتعيـًا.

وختتلـف شـباكت إنتـاج اللـنب عن امجلعيـات التعاونيـة ىف أنه تقدم 
حزمـة مـن اخلدمـات لملربيـني تبـدأ باإلنتـاج األوىل وال تتوقف عىل 
مجتيـع األلبـان )فكـر السـتينات(، بيمنا تقوم هذه الشـباكت بتطبيق 
املارسـات الزراعيـة اجليـدة إلنتـاج األلبـان عـىل مسـتوى املزرعة، 
تقـدمي خدمات التدريب واإلرشـاد الفىن، وتقـدمي اخلدمات البيطرية 
الالزمـة  التجسيـل  معليـات  وإجـراء  احليوانـات  وترقـمي  والتغذيـة 

وتوفـري خدمـات التلقيـح اإلصطنـاىع وإختيـار الطالئـق اجليدة.

املنمظـة ستسـامه ىف  الشـباكت  هـذه  أن  إىل  منصـور  وأشـار 
تطويـر منظومـة إنتـاج األلبـان ىف مـرص مـرورًا خبدمـات التجميـع 
والنقـل واإلمـداد والتجهـز، رشيطة بزتودها باملربدات ومسـتلزمات 
والسـالمة،  والنظافـة  اجلـودة  ومراقبـة  اللـنب،  واختبـارات  النقـل، 
ومراقبـة تنفيـذ التـداول السـلمي لأللبـان وتطبيق معايري وممارسـات 
التصنيـع اجليـدة ىف إدارة التجميـع والتخزيـن والتصنيـع أو الربط 
إىل  باإلضافـة  والتسـويق  التوزيـع  حـىت  األلبـان،  مصانـع  مـع 
تقدميهـا خلدمـات التثقيـف والتوعيـة بتداول األلبـان النظيفة، وحىت 

البيـع املبـارش حملـالت التجزئـة.

لقـد حـان الوقـت اآلن ألن تقـوم الدولـة بدورهـا جتـاه خدمـة املزارع 
الصغـري بعـد عقـود مـن التقاعـس حبجـة تفتـت احليـازة الزراعيـة 
وان  الصغـار،  املنتجـني  أفـراد  مـع  التعامـل  املسـتحيل  مـن  وانـه 
تـرىع شـباكت اإلنتـاج املختلفة وتوفري مكيات األمصـال واللقاحات 
الـىت حتتاجهـا احليوانـات وفقـا لبطاقـة شـاملة )ID( رمق احليـوان 
وتـارخي ميـالده ومجسـل لـدى الشـبكة، وليـس عـىل أسـاس محلـة 
أقـرب إىل العشـوائية مـن الـرباجم املنمظـة، مكـا حـان الوقت ليلتف 
صغـار املزارعـني ىف مجتـع يتحملـوا فيـه مسـؤوليهتم وجينـوا مثار 
التحالـف مـن اخنفـاض تاكليـف اإلنتـاج وزيـادة اإلنتـاج وحتسـني 

نوعيتـه وجـودة التسـويق والنفـاذ إىل أسـواق افضـل. 
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الحد من إلتهاب الضرع وتحسين جودة اللبن
د/ إبتسام السيد زكى قطب 

باحث مبعهد حبوث التناسليات احليوانية مركز البحوث الزراعية

إنتـاج أقـى مكيـة مـن لـنب عـاىل اجلـودة مـن األهـداف اهلامـة 
ىف جمـال اإلنتـاج احليـواىن حيـث إن إنتـاج لـنب ذو مواصفـات 
جـودة منخفضـة ينتـج عنـه لنب غـري قابل للتصنيع بصـورة جيدة مع 
تقصـري فـرتة االسـتفادة من اللـنب ومنتجاته ويعد نقـص إنتاج اللنب 

مـن العالمـات األساسـية إللهتـاب الـرضع.

 ويعد الهتاب الرضع من األمراض الىت تسـبب خسـارة اقتصادية 
كبـرية مبـارشة وغـري مبـارشة ىف اإلنتـاج واإلنتاجيـة ويعتـرب مـن 
األسـباب الرئيسـية مـع املشـالك التناسـلية خلـروج احليـوان مـن 
املزرعـة. ويعـرف الهتـاب الرضع عىل أنه حدوث تغـريات باثولوجية 
مرضيـة ىف الغـدد اللبنية تسـببه امليكروبـات الىت تغزو الرضع مما 
ينتـج عنـه الهتـاب ظاهـرى أو أحيانا الهتاب غـري ظاهرى وفيه يكون 
االلهتـاب غـري قابـل للتخشيـص سـواء باجلـس للـرضع أو بالفحص 
بالعـني املجـردة للـنب حيـث أن ىف هـذه احلالـة يكون الـرضع واللنب 
طبيعيـان ظاهريـا وليـس هبـا أى تغـري واحض إال ىف اخنفـاض 
إدرار اللـنب ولعـل أمه الوسـائل للكشـف عنه هو اختبـار اكليفورنيا.

 و حيـدث االلهتـاب أثنـاء فـرتة التجفيـف أو قـرب موعـد الـوالدة أو 
بعدهـا ويمتـز االلهتـاب الظاهرى بالتمخض مع وجـود أمل وإمحرار 
ىف الـرضع املصـاب وارتفـاع درجـة احلـرارة. وقد ميتنـع احليوان 
املصـاب عـن األلك ويفقـد الهشيـة بسـبب ارتفـاع درجـه احلـرارة. 
ويوجـد حـاالت الهتـاب رضع حـادة خطـرية حيـث تسـبب النفـوق 
للحيـوان خـالل 24 سـاعة فقـط بسـبب إفـرازات المسـوم البكترييـة 
الىت تنتقل للدورة الدموية بسـبب شـدة اإلصابة. ويوجد عدة أنواع 
مـن االلهتابـات وأهشـر أنواعهـا ىه االلهتابـات البكترييـة الـىت من 
املمكـن أن تصاحـب ببعـض اإلصابـات الفطريـة نتيجـة اإلمهال ىف 
العـالج. وأيضـا بعـض الفريوسـات مثـل فـريوس امحلـى القالعية.

 وتمشل مر احل الهتاب الرضع:
1- دخول امليكروب من فتحة احلملة إىل قناة احلملة إىل نسيج 

 الرضع.
 2 - تاكثر امليكروب وتغلغله ىف نسيج الرضع.

3- الهتاب نسيج الرضع نتيجة وجود امليكروب ومسومه.

والهتـاب الـرضع مـن األمـراض املعقـدة واملركبة بسـبب وجود اكرث 
مـن مسـبب مـع وجـود عوامل كثـرية متداخلة تسـاعد عـىل اإلصابة 
ميهـد هلـا عوامـل كثـرية مهنـا مـا خيـص احليـوان أو امليكروبـات 
املرضيـة أو البيئـة احمليطـة. مفثال حالة احليـوان الصحية واملناعية 
أو العمـر أو عـدد مـرات الـوالدة أو التحصينـات واألمراض األخرى 
الىت تصيبه خاصة األمراض التناسـلية واحلافر أو برناجم التغذية 
ونوعيتـه وبالنسـبة لمليكروبـات فشـدة الـرضاوة والعـدد الـذى يغزو 
الـرضع يؤثـر ىف شـدة ونوعية ومعـدل اإلصابة أو وجود عالج هلذه 
امليكروبـات. ونالحـظ البيئـة احمليطـة باحليـوان مـن نظافـة وحرارة 
وضوضـاء أو طفيليـات وكذلـك ماكينة احلليـب وطرق احللب لك ذلك 

يؤثـر ىف نوعيـة ومعـدل اإلصابة 

و يؤثـر الهتـاب الـرضع عـىل الكفـاءة اإلنتاجيـة للحيـوان تأثـريًا 
مبـارشًا مـن حيـث نقـص ىف مكيـة اللـنب وتغـري نوعيته وكذلـك يقلل 
معـدل اإلجنـاب ونقـص ىف اخلصوبـة واحيانـا مـوت اجلنـني نتيجـة 
إفـراز بعـض المسـوم وتأثـري بعـض مضـادات االلهتـاب السـيئ 
عـىل تكويـن البويضـة ونضجهـا و كذلـك زيـادة الفـرتة بـني دورىت 
شـبق وزيـادة عـدد األيـام إلجـراء أول تلقيحـه وبالتـاىل زيـادة عـدد 
مـرات التلقيـح وحيـدث ذلك خاصـة عند اإلصابة بامليكروبات سـالبة 

اجلـرام مثـل ايرشىشـيا كـوالي. 

تعتـرب جـودة اللـنب املنتـج مـن العالمـات الدالـة عىل جنـاح املرشوع 
واحلصـول عـىل العائـد املرجـو منـه حيـث يمت حسـاب اجلـودة عىل 
أسـاس العـد البكـرتى اللكـى وعـدد اخلاليا اجلمسية ونسـبة الدهن 
واملكونـات الصلبـة األخـرى ىف تنك اللنب لملزرعة. و جيب أن نشـري 
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إىل أنـه ليـس هنـاك عالقـة حصيـة مبـارشة مـن زيـادة عـدد اخلاليا 
اجلمسيـة عـىل اإلنسـان ولكـن زيادهتـا قـد يكـون هلـا داللـة وجـود 
الهتـاب غـري ظاهـرى أو زيـادة فسـيولوجية ىف هنايـة مـومس حليـب 
أو عالمـة مـن عالمـات التقـدم ىف السـن وزيادة عدد مـرات الوالدة.

أمـا زيـادة العـد البكتـريى ىف لـنب التنـك فأنـه يشـري إىل وجـود 
تؤثـر عـىل  إلهيـا ألهنـا  اإلنتبـاه  الـرضع و جيـب  الهتـاب  عـدوى 
الـرضع وكفاءتـه اإلنتاجيـة ونوعية اللنب املنتـج الذى يعترب منخفض 
اجلـودة غـري قابـل للتصنيـع ولـه آثـار سـيئة عـىل الصحـة العامـة 
وحيـاة اإلنسـان حيـث ميكـن أن ينقل أمراض خطرية لإلنسـان مثل 

السـل والبورسـيال.

ويـؤدى الهتـاب الـرضع إىل زيـادة عدد اخلاليـا البيضاء و يؤثر ىف 
معليـة تكويـن اللـنب. ومـن التغـريات الـىت حتدث ىف بعـض مكونات 
اللـنب الرئيسـية مثـل نقـص ىف نسـبة الدهـون والالكتـوز والاكزيـن 
والاكلسـيوم وزيـادة نسـبة األلبومـني والصوديـوم وتركـز وزيـادة 
وتغـري طعمـه  اللـنب  ثبـات  تأثـري ىف  الـىت هلـا  األنزميـات  بعـض 
ومعليـة التصنيـع وأيضـا وجـود بعـض دالئـل االلهتابـات والمسـوم 
الـىت تؤثـر عـىل حصة اإلنسـان املسـهتلك هلذه األلبـان أو منتجاته.

وال يوجـد حـل وحيـد وهسـل للحـد مـن االنتشـار والسـيطرة ولكـن 
البـد مـن تاكمـل وتفاعـل اكـرث مـن عامـل للسـيطرة عـىل الهتـاب 
السـيطرة  اسـرتاتيجية  وتعمتـد  احلالبـة.  احليوانـات  الـرضع ىف 
عـىل الهتـاب الـرضع ىف املـزارع احلـالب عـىل أسـاس السـيطرة 
عـىل انتشـار املـرض بـني احليوانات واحلد من آثـاره ويمشل ذلك :

االهمتـام بنظافـة احليـوان واملزرعـة وخاصة األحـواش و األحواض 
وجفـاف الفرش.

 وتقدمي غذاء متاكمل و متوازن.

تجسيـل لك مـا خيـص احليـوان منـذ والدتـه وحـىت خروجـه مـن 
املزرعـة.

االهمتـام باحمللـب وخطـوات احلليـب وتطبيـق التطهـري قبـل وبعـد 
احلليـب والـىت ثبـت بالبحـث أهنـا تزيـد مـن اإلنتـاج مبعـدل ٦%. 
السـلمية  باألبقـار  مث  السـلمية  للعجـالت  باحللـب  البـدء  ويـرىع 

يلهيـا األبقـار املصابـة بالهتـاب الـرضع. ويـراىع التطهـري جيـدا 
مناشـف  باسـتخدام  احلملـات  املصابـة. جتفيـف  احليوانـات  بعـد 
ورقيـة بعـد غسـلها باملـاء قبـل احلالبـة حبيـث يكـون منشـف لـلك 
بتقليـل  تدرجييـا  للتجفيـف  برنـاجم  وضـع  املهـم  مـن  و  حيـوان. 
التغذيـة عـىل مـدى أطـول إىل حـد وصـول إنتـاج اللـنب إىل 12 
جكـم يوميـا أو أقـل قبـل إعطـاء حماقـن التجفيـف داخـل الـرضع 
واإلهمتـام بالرعايـة الصحيـة والغذائيـة ىف فـرتة اجلفاف واحلرص 
عـىل إعطـاء حماقـن جتفيـف الـرضع والـىت تسـاعد عـىل القضـاء 
الكفـاءة  ورفـع  التجفيـف.  فـرتة  أثنـاء  البكترييـة  اإلصابـات  عـىل 
املناعيـة بتطبيـق برنـاجم التحصـني املتاكمـل الـذى البـد أن يمشـل 
تزيـد  ملـدة  احللـب  جتنـب  الـرضع.  بالهتـاب  اخلـاص  التحصـني 
عـن ٨ دقائـق حيـث إذا زاد عـن ذلـك وقـد توقـف احلليـب يـؤدى 
 لـزنول دم عـالوة عـىل تعـرض األبقـار لإلصابـة بالهتـاب الـرضع.

وميكـن تقليـل نسـبة اإلصابـة مبـا ال يقـل عـن 80 % وذلـك إذا مت 
تقـدمي املـاء والعلـف لألبقـار ىف اإلسـطبالت واحلظائـر بعـد احللـب 
مبـارشة وذلـك حـىت ال ترقـد احليوانـات وخـزان احلملـة ال يـزال 

 .”Teat Cistern”مفتوحـا

وأيضـًا حفـص األبقـار اللهتاب الـرضع باسـمترار ومعاجلة الهتاب 
الـرضع الظاهـرى باملضاد احليوى املناسـب بنـاءا عىل معل مزرعة 
لمليكـروب واختبـار احلساسـية ويـرىع إعطـاء مضـادات االلهتـاب 
واهلسـتامني واحملاليـل لتقليـل نسـبة امليكروبات و المسـوم واحيانا 
ميكـن حقـن الـرضع مبحلـول البيكربونـات 5-7% إذا اكن هنـاك 

جتـنب لللنب.
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.أمـا الهتـاب الـرضع الغري ظاهـرى فيمت عالجه أثنـاء فرتة اجلفاف 
ولكـن نزيـد مـن عـدد مـرات احللـب واملراقبـة والفحـص حـىت ال 

يتحـول إىل الهتـاب ظاهـري.

جيب  حفص  معدت احلليب باسمترار وتغيري الكؤوس  ىف الوقت 
املناسب، ويفضل أن تكون اخلراطمي شفافة حىت يمت مراعاة أى 

 تغري ىف اللنب.
جيب أن يمت اختبار احلليب قبل تركيب احلملات بتعصري احلملات 
قبل بدء احلليب )تخشييب ( وحفص اللنب النازل مهنا ومراقبة أى 

تغري حيدث فهيا حىت تؤخذ ىف االعتبار إلدارة املزرعة.

والبـد مـن التفرقـة بـني التـمخض النـاجت عـن االلهتـاب امليكـروىب 
الفسـيولويج. والتـمخض 

فالتـمخض الفسـيولوىج يكـون عـادة بعـد الـوالدة ويكـون نـاجت عـن 
اإلدرار ىف الفـرتة األخـرية مـن امحلـل حيـث تتـمخض حويصـالت 
متضخـا  الـرضع  ويصبـح  الـرضع.  داخـل  ىف  اللبنيـة  الغـدد 
ولونـه امحـر ويشـبه الهتـاب الـرضع كثـري. ويمتـز مبملسـه حيـث 
إذا ضغطنـا بأصبعنـا عـىل الـرضع فيبـى مـاكن األصبـع داخلـه 
)مثـل العجـني ( فـال يرتد اجللد للخارج بسـبب التورم الفسـيولوىج 
وهـذا التـمخض يكـون طبيعيـا..وال حيـس احليـوان باألمل وال يشـلك 
اى خطـوره عـىل الـرضع وقـد حتـدث بعـض احلـاالت ويـزنل مـن 
اسـفل الـرضع سـوائل مصليـه بسـبب جلـوس البقـرة عـىل الرضع 
ومالمسـته لـألرض أو بسـبب ارتطـام الرضع بـاألرض أثناء الرىع 
أو بسـبب ارتطامـه بأرجلهـا. وحاالت التمخض الفسـيولوىج حتدث 
ىف حـاالت معينـه فقـط وىه قبل موعد الوالدة مبارشة وبعد الوالدة 
التغذيـة  الفسـيولوىج ىف حـاالت  التـمخض  مبـارشة وقـد حيـدث 
اجليـدة بعـد فـرته طويلـة مـن سـوء التغذيـة فيحـدث عنـد احليـوان 
تـمخض طبيـىع ىف عضلـة الـرضع. يف حـاالت تـمخض الـرضع 
الفسـيولوىج جيـب أن نعتـىن بالـرضع ونضـع هيلع املـرامه  الـىت 

حتتـوى عـىل مـادة  ) Camphor ( الـىت تنشـط الـدورة الدمويـة 
 ) Edema( لحسـب التـمخض مـن الـرضع

الفسـيولوىج  الـرضع  تـمخض  ىف  املسـتخدمة  الطـرق  وأفضـل 
ملعقـه  وخنلـط   Magnesium Sulphate اجنلـزى  ملـح  إحضـار 
كبـرية واحـدة مـن امللـح االجنلـزى مـع 200 مـل مـاء داىفء .. 
بصابـون..  وتنظيفـه  الـرضع  غسـل  بعـد  الـرضع  عـىل  ونضعـه 
ونعمـل مسـاج للـرضع باملـرمه مـع امللح االجنلـزي.. مرتـني باليوم 
ولفـرته اكفيـة حـىت يبـدأ احلليـب بالـزنول بمكيات أكرب ويبـدأ الورم 
باالختفـاء... ألننـا هبـذه الطريقـة نعمل تنشـيط للـدورة الدموية فيمت 
احلليـب  حويصـالت  تنشـيط  ويـمت  الـرضع  مـن  السـوائل  حسـب 
والعمـل بكفـاءة أكـرب فزيـد نـزول احلليـب مهنـا. ويفضل هنا غسـل 
الـرضع مبـاء دافـئ. أمـا وظيفـة امللـح االجنلزى هنا فيسـاعد عىل 
فتـح املسـامات ىف اجللـد ويسـاعد عـىل نفـاذ املـرمه إىل طبقـات 
اجللـد الداخليـة لينشـط الـدورة الدمويـة ىف عضلـة الـرضع اكملـه. 
واملسـاج جيـب أن يكـون لطيفـا وبـدون عنـف. ويـمت مض األصابـع 
معـا وبشـلك حركـة دائريـة وال نركز ىف املسـاج عـىل منطقة معينة. 

ويفضـل أن يبـدأ املسـاج مـن أسـفل الـرضع إىل األعـىل.
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إدارة قطعان الماشية تحت ظروف اإلجهاد الحرارى
Managing Feedlot Under Heat Stress

المهندس/ هشام عبد الفتاح البحيرى 
EMPA املدير العام الفىن - امجلعية املرصية ملنىجت األلبان

vv تقيمي املقدرة عىل تطوير خطة طارئة
ملواجهة اإلجهاد احلرارى

مـن املفيـد  ىف هـذا املجـال تقيـمي الظروف املناخيـة املتعلقة 
حبـدوث اإلجهـاد احلـرارى ىف املنطقـة احمليطـة باملزرعـة 

والـى البـد أن تشـمتل عىل مـا يىل:- 

معرفـة معـدل سـقوط األمطـار السـنوى ىف املنطقـة، حيـث أن . 1
األجـواء ىف املناطـق الـىت يرتفـع فهيـا معـدل سـقوط األمطـار 
تكـون أكـرث محتـاًل بالرطوبـة النسـبية وخاصـة عندمـا يسـمتر 

هـذا اجلـو الرطـب خـالل فصـل الصيـف.

عنـد إمتـداد اجلـو احلـار لفـرتة أكـرث مـن الـالزم عـن املـدى . 2
خـالل  املزرعـة  إلدارة  إعـداد خطـة  مـن  البـد  فإنـه  الطبيـىع، 
اإلنتاجيـة  احلالـة  التتأثـر  الطبيعيـة، حـىت  غـري  األجـواء  تلـك 
غالبـًا ىف  يكـون  اإلجهـاد  حـدوث  أوقـات  وأغلـب  للحيوانـات، 

أغسـطس. منتصـف  يوليـو حـىت  أول  بـني  مـا  الفـرتة 

- جيـب معرفـة أن وجـود مصـدات للرياح ىف املزرعـة أو خارجها 
ٌيعيـق تيـار اهلـواء عن احليوانات ىف احلظائر ويؤدى إىل سـكون 
تيـار اهلـواء مبعـدل 10 أقـدام ىف إجتـاه الـرحي لـلك قـدم ىف 
إرتفـاع هـذه املصـدات اهلوائيـة، أى أن إرتفـاع مصـدات الريـاح 
معـدل 10 أقـدام ٌيعيـق تيـار اهلـواء مبعـدل 100 قـدم ىف إجتـاه 

الرحي.

ولرتطيـب  احليوانـات  لسـى  الالزمـة  امليـاه  توافـر  مـن  البـد   -
املاشـية واألحـواش، حيـث تسـتطيع األبقـار أن تـرشب وأن تكون 
معـدالت مـرور امليـاه إىل أحـواض الـرشب بصـورة طبيعيـة مـن 
أجـل محايـة األبقـار مـن اجلفـاف حتـت ظـروف اإلجهاد احلـرارى.

املاشية ال تتحمل اإلجهاد احلرارى وأيضًا اإلنسان.	•

اإلجهـاد 	• ملواجهـة  طارئـة  خطـة  تطويـر  عـىل  القـدرة  تقيـمي 
احلـرارى.

معل خطة رعاية ملواجهة اإلجهاد احلرارى ىف املزرعة.	•

البحـث عـن األدوات أو مفاتيـح التوقـع حلـدوث مشـلكة اإلجهاد 	•
احلرارى.

تذكر أمان اإلنسان.	•

إسـتعراض ومراجعـة خطـة اإلدارة والرعاية خالل فرتة اإلجهاد 	•
احلرارى.

vv املاشية ال تتحمل اإلجهاد احلرارى
وأيضًا اإلنسان

ختتلـف منطقـة التعـادل احلـرارى بدرجـة كبـرية بـني أنـواع ماشـية 
الـمح وكذلـك تبعـًا لعمـر احليـوان، فلقـد وجـد أن منطقـة التعـادل 
حـدود  تكـون ىف  الصغـرية  للحيوانـات  مواءمـة  األكـرث  احلـرارى 
ضيقـة مـا بـني 5 درجـة مويـة إىل 25 درجـة مويـة، بيمنـا ىف 
األبقـار الـىت ٌتغـذى بطريقـة مجاعيـة Feedlot واألبقـار تامة المنو 
يـرتاوح ذلـك املـدى مـن الصفـر درجـة مويـة أو أقـل ىف الشـتاء 
إىل مـا يقـرب مـن 32 درجـة مويـة ىف فصـل الصيـف، ويعمتـد 
ذلـك عـىل حالـة اجلسـم  Body Condition  وطـول مسك الشـعر 
عـىل غطـاء جسـم احليـوان ولونـه وخطـة التغذيـة، وإتسـاع منطقـة 
املواءمـة احلراريـة للحيـوان  Comfort Zone يحم لملاشـية بأن 
تمنـو بصـورة طبيعيـة وأن تقـاوم عندمـا تتعـرض لظـروف مناخيـة 
غـري طبيعيـة وبـدون احلاجـة إىل مناطـق إيـواء أو مظـالت محايـة، 
وعـىل أيـة حـال فإن املاشـية Bos Taurus التسـتطيع محتل درجة 
احلـرارة عندمـا تكـون أعـىل مـن 40 درجـة مويـة وعنـد تغذيهتـا 
تغذيـة مجاعيـة Feedlot ذات حمتـوى عال من الطاقة، وهذا حيدث 
غالبـًا عنـد إرتفـاع متوسـط الرطوبـة النسـبية أو إخنفـاض رسعـة 
الـرحي، فـى هـذه احلالـة التسـتطيع األبقـار التأقـم عـىل العـبء 

احلـرارى الزائـد.

ىف تلك العجالة تمت مناقشة التوصيات املقرتحة 
لملسامهة ىف إدارة قطعان املاشية خالل أوقات 

اإلجهاد احلرارى، وذلك من خالل:-
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vv معل خطة رعاية ملواجهة اإلجهاد
احلرارى ىف املزرعة

أن تؤخـذ ىف  الـىت جيـب  يـىل بعـض اإلعتبـارات اهلامـة   فميـا 
اإلعتبـار عنـد حـدوث إجهـاد حـرارى وخاصـة عندمـا يصـل ذلـك 
  Upper Critical اإلجهـاد إىل احلـدود احلراريـة احلرجـة العليـا
للحيـوان والـىت ميكـن إجراؤها بطريقة بسـيطة وتؤدى إىل حتسـني 

األداء اإلنتـاىج للحيوانـات.

vvتوفري إحتياىط اكىف من املاء
ىف األيـام الـىت يزيـد فهيـا العـبء احلـرارى أو درجـة احلـرارة عـن 
25 درجـة مويـة جنـد أن البقـرة حتتـاج إىل أكـرث مـن 2 جالـون 
مـاء لـلك 45 جكـم مـن وزن اجلسـم، فـرشب املـاء هـو أرسع وأكفأ 
طريقـة خلفـض درجـة حرارة اجلسـم، مفاء الرشب حيمـى احليوان 
مـن حـدوث اجلفـاف ويـحم للحـرارة أن ختـرج مـن اجلسـم مـن 
)عـن   Evaporative Cooling للجسـم  البخـارى  التربيـد  خـالل 
طريـق العـرق( وكذلـك  عـن طريق التبـول Urination ولذلك يراىع 
توفـري تنـاكت مـاء إحتيـاىط ىف املزرعـة ملواجهـة مثل تلـك الظروف 

الطارئة.

ويـراىع توفـري مصـادر وخطـوط امليـاه أثنـاء تغذيـة احليوانـات ىف 
العنابـر املفتوحـة مبعـدل ال يقـل عـن 3 بوصات من مـاكن خط املياه 
لـلك حيـوان، فهـذا يضمـن حصـول احليوانـات عـىل إحتياجاهتـا 
املائيـة عنـد احلاجـة، ومـع مراعاة أنه لكـا اكن املاء نظيفًا لكا زاد 
املسـهتلك منه بواسـطة احليوان ولذلك يراىع معل نظافة أسـبوعية 
خلطـوط وأحـواض امليـاه، فهذا من شـأنه أيضَا محايـة احليوان من 

أى ملوثـات تصـل إليـه عـن طريق مـاء الرشب.

vvجتنب نقل احليوانات قدر اإلماكن
ٌوجـد أن جتهـز أو نقـل احليوانـات أثنـاء إرتفـاع درجـة احلـرارة 
)ف(  درجـة   0.5 مـن  العاديـة  اجلسـم  حـرارة  يرفـع  أن  ميكـن 
إىل 3.5 درجـة )ف( ، تبعـًا لدرجـة حـرارة البقـرة والوقـت الـذى 
سـيتعرض فيـه احليـوان لإلجهـاد احلـرارى، وعنـد اإلضطـرار إىل 
نقـل احليوانـات مـن مـاكن آلخـر خـالل فـرتة اإلجهـاد احلـرارى 

ٌيفضـل إجـراء ذلـك ىف الصبـاح الباكـر قبـل السـاعة 8 صباحـًا 
إذا أمكـن، وىف لك احلـاالت ال يـمت ذلـك بعـد السـاعة 10 صباحـًا 
إال عنـد توفـري مناطـق مظللـة محلايـة احليوانـات، وقـد يكـون مـن 
األفضـل نقـل احليوانـات بعـد غـروب المشـس ويـراىع اإلنتظـار 
وتـرك احليوانـات ملـدة 6 سـاعات ليـاًل عـىل األقـل ىف حالـة راحـة 
مـن أجـل فقـد احلـرارة الزائـدة الـىت إكتسـبهتا خـالل فـرتة الهنـار 
وحـدوث تربيـد للجسـم وهلـذا جيـب توفـري عربات حشـن احليوانات 
وأن تكـون جمهـزة برشاشـات ميـاه والـىت جتعـل احليوانـات أكـرث 
راحـة أثنـاء النقـل، وذلك ألن احليوانـات إذا وصلت إىل ماكن الذحب 
واكنـت درجـة حـرارة أجسـامها عاليـة عـن املعـدل الطبيـىع املتوقع 
فـإن ذلـك يؤثـر سـلبيًا عـىل جـودة الذبـاحئ ورمبـا يـؤدى إىل إنتـاج 
حلـوم وقطعيـات ذات لـون داكـن أو غامـق، ولذلـك يـراىع أن تعى 
ملثـل هـذه احليوانـات راحـة ملـدة 30 دقيقـة وهـو أقـل وقـت خلفـض 
احلـرارة املكتسـبة مـن اجلـو اخلـارىج ويـحم ملراكـز اإلحسـاس 
باحلـرارة بالعـودة إىل حالهتـا الطبيعيـة رسيعـًا. ويـراىع إجيـاد 
أماكـن مظللـة للحيوانـات أو جتهـز هـذه األماكن برشاشـات لملياه 
 0.75 0.3إىل  )مـن  أنابيـب  عـن  عبـارة  وىه  احليوانـات  فـوق 
بوصـة( جمهـزة بفتحـات جانبيـة توضـع ىف أعـىل أماكـن تواجـد 
احليوانـات حيـث تقـوم برش املاء فوق رؤوس احليوانات وأجسـامها 
وهـذا مـن شـأنه اإلقالل مـن تأثري اإلجهاد احلـرارى ىف أماكن نقل 

احليوانـات أو ىف أماكـن تواجدهـا ىف العنابـر.

vv مراعاة تغيري نظام التغذية وتغيري
مكونات الغذاء للتغلب عىل اإلجهاد 

احلرارى:- 
يـراىع تغيـري نظـام التغذيـة حنـو التغذيـة الليليـة أى تقـدمي الغـذاء 
ىف الفـرتة املسـائية، هـذا باإلضافـة إىل أن تقـدمي 70% أو أكـرث 
مـن الغـذاء – بعـد 2 إىل 4 سـاعات مـن حـدوث أقـى درجـة 
حـرارة للجـو- وجـد أنـه يسـاعد عـىل عدم وجـود عبء حـرارى زائد 
للغـذاء عـىل احليـوان مـع جتنب التغذيـة عىل املركـزات بكرثة خالل 
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تلـك الفـرتة حيـث وجـد أن ذلـك يقلـل مـن حـدوث حـاالت امحلوضـة 
Acidosis  الـىت يكـرث حدوثهـا ىف أوقات اإلجهاد احلرارى، وعىل 
الـرمغ مـن أن خفـض الطاقـة املأكولـة ىف الغـذاء أثنـاء اإلجهـاد 
احلـرارى واجهـت كثـري مـن اجلـدل واإلعرتاضـات، إال أن األحبـاث 
أشـارت إىل خفـض طاقـة الغـذاء أثنـاء تلـك الفـرتة رمبـا خيفـض 
مـن إنتـاج احلـرارة المتثيليـة الناجتـة عـن الغـذاء وخفـض العـبء 
احلـرارى عـىل احليـوان، واإلجـراءات التاليـة  رمبـا تكـون أكـرث 
صعوبـة ىف إجراهئـا من السـابقة وحتتـاج إىل جمهود أكرب ومعالة 
ومـواد وجتهـزات إلجراهئـا، ولكـن املهـم أن نعـرف وحنـدد أيـن 
ومـىت سـتحدث املشـلكة ونقـوم بالرتكز عـىل املناطـق احلرجة أواًل 

ىف املعاجلـة.

vv تقيمي اإلمداد املاىئ والسعة اإلستيعابية
املائية لملزرعة:

 حتـت ظـروف اإلجهـاد احلرارى فإن احليوانات حتتاج إىل اإلمداد 
باملاء املعدل ال ــيقل عن 1.1% من وزن اجلسم/سـاعة وهذة المكية 
تعـادل 5 جكـم أو 1.3 جالون/حيـوان/ سـاعة لـلك 450 جكـم وزن 
ىح، وعـىل أيـة حـال ومـن دواىع األمان فـإن النظام جيب أن يوفر 
املـاء ىف أى وقـت بدرجـة أعـىل مـن اإلحتياجـات املائيـة للحيوانـات 
ىف الظـروف العاديـة، ولذلـك فالنظـام املاىئ املثاىل يكـون له القدرة 
عـىل اإلمـداد املـاىئ بالمكيـة املطلوبـة لـلك األيـام الىت حيـدث فهيا 
اإلجهـاد احلـرارى خـالل فـرتة تـرتاوح مـا بـني 4-8 سـاعات، وهذا 
ميكـن حتديـده وحسـابه مـن خـالل أبعـاد  خطـوط امليـاه وضغـط 
امليـاه بداخلهـا وهـذه احلسـابات جيـب أن ٌتـراىع عنـد إجنـاز نظـم 
مائيـة جديـدة باملزرعـة، مكـا ٌيـراىع إختبـار معـدالت مـرور امليـاه 

ىف تنـاكت امليـاه األوتوماتيكيـة، وعـدد جالونـات املـاء ىف الدقيقـة 
الـىت تنقـل ىف خـط امليـاه ميكـن تقديرهـا عـن طريـق إسـتخدام 
أنبـوب مـن املطـاط ٌيركـب مـع فتحـة خـروج املـاء) عوامـة( والـىت 
تنقـل املـاء إىل أحـواض الـرشب أو جـرادل املاء وميكـن حتويل املاء 
ملـدة 15 ثانيـة مث حيسـب عـدد جالونـات املـاء الـىت ميكـن حتويلهـا 
ىف الدقيقـة، وعنـد ظهـور قصـور ىف المكيـة املطلوبـة الـىت جيـب 
أن تقـدم للحيوانـات خـالل الفـرتات احلرجـة مـن اإلجهـاد احلرارى 
فإنـه جيـب توفـري إمـداد إضاىف من املـاء معا هو موجـود، وخاصة 
 ،Critical Range عنـد وصـول درجـة احلـرارة إىل املـدى احلـرج
وهنـاك طريقـة أخـرى بديلـة قـد تفيـد ىف هـذا املجـال وىه توزيـع 
األبقـار عـىل عـدد أكربمـن احلظائـر وبالتـاىل ميكـن لملـاء املوجـود 

أن يـى باإلحتياجـات املائيـة للحيوانـات.

vv مراعاة معل ترتيبات ملاء الطوارئ
Emergency Water

ميكـن ترتيـب ذلـك باملزرعة، وكذلـك زيادة عدد التنـاكت املعبأة باملاء 
وحيتفـظ هبـا مكـاء طـوارئ واملـاء الذى يصـل لألبقار هبـذه الطريقة 
اإلسـتعانة  إىل  باإلضافـة  هـذا  ومستسـاغًا،  ونظيفـًا  آمنـًا  يكـون 
برشاشـات مائيـة كبـرية احلجـم قـد تفيـد ىف ذلـك املجـال، وهـذه 
الرشاشـات املائيـة ميكـن أن  تعمـل بكفـاءة عاليـة ىف خفـض درجة 
حـرارة األبقـار ألقـل مـن الدرجـة احلرجـة وذلـك مـن خـالل زيـادة 
أسـفل  األرض  حـرارة  درجـة  وخفـض  للجسـم  البخـارى  التربيـد 
احليوانـات، ومـع مراعـاة أن تغـى هـذه الرشاشـات مـن 15-10 

قـدم مربـع/رأس.

vv مراعاة حتسني معدالت مرور اهلواء داخل
احلظائر.

 تعتـرب  مصـدات الريـاح Wind breaks ذات فائـدة كبرية محلاية 
احليوانـات مـن التيـارات اهلوائيـة البـاردة خالل فرتة الشـتاء، بيمنا 
تكـون غـري مرغوبـة ىف فصـل الصيـف ألهنا ال تقلـل أو متنع وصول 
اهلـواء للحيوانـات، ولذلـك يـراىع اإلقـالل مـن  وجـود تلـك احلواجز 
واملصـدات أثنـاء اإلجهـاد احلـرارى إن أمكـن ذلـك.  ويـراىع عـدم 
فصـل  خـالل  التسـويق  أو  للتمسـني  املجهـزة  احليوانـات  تغذيـة 
الصيـف ىف احلظائـر قليلـة اهلـواء وخاصـة األبقـار ذات األوزان 
الثقيلـة أو املمسنـة أو األبقـار الـىت وصلـت املزرعـة حديثـًا ويـراىع 
متجـددة  تواجدهـا ىف حظائـر  ومراعـاة  عنايـة خاصـة  إعطاؤهـا 
اهلـواء مـع مراعـاة إزالـة وقطـع النباتات أو األجشـار ذات اإلرتفاع 
150 قـدم مـن حـول احلظائـر، أو إن أمكن تنقل هذه احليوانات إىل 
حظائـر مظللـة والـىت تقلـل مـن تعـرض احليوانـات ألشـعة المشـس 
ولذلـك  احليوانـات  عـىل  احلـرارى  العـبء  مـن  اإلقـالل  وبالتـاىل 
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يـراىع تصمـمي املظـالت الواقيـة من أشـعة المشـس بطريقة مالمئة 
وسـلمية مـن حيـث اإلجتـاه Orientation  واملسـاحة واإلرتفـاع 
وتصمـمي السـقف واملـادة املصنـوع مهنـا، ويفضـل إجتـاه املظـالت 
ناحيـة رشق- غـرب لملحافظـة عـىل حـرارة األرضيـة بـاردة، ومـع 
أن اإلجتـاه حنـو مشـال- جنـوب يكـون أكـرث كفـاءة ىف التظليـل إال 
 Mud Build – up أنـه يقلـل تكـون الطـني أو الوحـل حتـت املظلـة
under shade، ومـع اإلجتـاه رشق- غـرب تكـون هنـاك منطقـة 
مالمئـة مـن الظـل حتـت املظلـة أكـرث مـن تلك املوجـودة عنـد التوجيه 
ناحيـة مشـال- جنـوب وعنـد تصمـمي املظلـة أو املـاكن الـواىق مـن 
المشـس يـراىع لـلك حيـوان مسـاحة مـن 20-40 قـدم مربـع مـع 

مراعـاة عـدم إزدحـام احليوانـات.

وإرتفـاع املظلـة جيـب أن يكـون مـن 8-14 قـدم ولكـا زاد إرتفـاع 
املظلـة لكـا أعـى فرصـًا أكـرب لتحـرك اهلـواء أسـفلها، ولتحسـني 
الهتويـة الطبيعيـة ىف تصمـمي املظلـة جيـب أن تنشـأ ىف مـاكن قليل 
األجشـار أو املبـاىن العاليـة أو مصـدات الريـاح مبعـدل حواىل 50 

قـدم إرتفـاع مـن اكفـة اجلوانـب احمليطـة باملظلة.

وتسـتخدم مـواد عديـدة لصناعـة أسـطح املظـالت ولكـن أكفأها ىه 
ذات اللـون الفـاحت أو األبيـض والـىت تعكـس احلـرارة واملجلفنـة أو 
املصنوعـة مـن األلومنيـوم اخلرسـانية أو املصنوعـة مـن البالسـتيك 
تكـون أقـل كفـاءة مـن هـذه الناحيـة وعنـد تصمـمي السـقف جيـب 
مراعـاة مـدى قوتـه ومحتلـه للتعامل مـع الصقيع وعبء محـل الثلوج 
أثنـاء الشـتاء وشـدة الريـاح وذلك لتقليـل التلكفة ومعليـات الصيانة.

واملمـزات أو الفوائـد املتحصـل علهيـا مـن إنشـاء املظـالت الواقيـة 
بالنسـبة للتلكفـة ترتبـط إىل حـد كبـري مبـدى قـدرة محتـل األبقـار 
مـن  أو شـلك  أيضـًا صـورة  إعتبـاره  احلـرارى جبانـب  لإلجهـاد 
أشـاكل تأمـني حيـاة احليوانـات مـن حيـث اإلقـالل من فقـد الوفيات 

وحتسـني اإلدرار اإلنتـاىج، لك ذلـك يعتـرب مـزة إضافيـة. 

vvBiting Flies التحمك ىف الذباب القارص
يتسـبب ذبـاب اإلسـطبالت ىف إزعـاج احليوانـات داخـل احلظـرية 
ومجتعهـا معـًا ممـا يتسـبب ىف زيـادة العـبء احلـرارى علهيا داخل 
اإلسـطبل ولذلك يراىع إزالة احلشـائش واألعشـاب مبسـاحة 150 
قـدم مـن احلظائر ورش أماكن املظـالت واملباىن باملبيدات احلرشية 

للقضـاء عـىل الذبـاب باإلضافـة إىل أن إزالة مجتعات املياه الراكدة 
مـن حـول  الطينيـة  املناطـق  أو 
بدرجـة  يسـاعد  قـد  احلظـرية 
كبـرية ىف القضاء عـىل الذباب 

وأماكـن تواجـده.

vv البحث عن األدوات أو مفاتيح التوقع
حلدوث مشلكة إجهاد حرارى:-

 Look for Clues to an Impending Heat
Stress Crisis

ومن أمه هذه األدوات:- 

األداة األوىل:- 	•

توقـع جـو حـار عنـد مالحظـة تاكثـف الضبـاب ىف الصبـاح الباكـر 
)الشـبورة(، فهـى عبـارة عـن إندمـاج احلـرارة مع الرطوبة النسـبية 
ممـا يزيـد مـن اإلحسـاس بدرجـة احلـرارة، فاأليـام الـىت ترتفـع 
فهيـا درجـة احلـرارة أعـىل من 25 درجـة مويـة ومصحوبة بتاكثف 
الضبـاب تكـون شـديدة احلـرارة وخاصـة إذا اكنـت رسعـة أقـل من 

5 ميـل / سـاعة وملـدة طويلـة.

األداة الثانية:- 	•

 Temperature- احلرجـة  الرطوبـة  احلـرارة-  حـدود  مراقبـة 
Humidity Critical Limits، وتوقـع حـدوث ذلـك عندمـا يصـل 
)عنـد%60  مويـة  درجـة   25 إىل  الرطوبـة   – احلـرارة  مقيـاس 

.)1 رمق  جـدول  نسـبية،  رطوبـة 
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األداة الثالثة:- 	•

مراقبـة  حالـة اجلـو لياًل، وىف احلاالت العاديـة تكون درجة احلرارة 
أثنـاء الليـل أقـل مـن الهنـار وتوقـع حـدوث إجهـاد حـرارى عـىل 
احليوانـات عنـد مالحظـة عـدم وجـود أو قلـة الـربودة ليـاًل وتالحـظ 

األيـام التاليـة لذلـك.

عنـد  احليوانـات  ىف  الوفيـات  مـن  عديـدة  حـاالت  جسلـت  ولقـد 
تعرضهـا إىل مقيـاس حـرارة – رطوبـة أعـىل مـن 35 درجـة مويـة 
ملـدة عـدة أيـام متعاقبـة تلـت ليـاىل اكنـت فهيا درجـة احلـرارة ثابتة 

عـن أعـىل مـن 35 درجـة مويـة.

األداة الرابعة:- 	•

مسـرتحية  غـري  أهنـا  سـوف ختـربك  بعنايـة وىه  األبقـار  الحـظ 
نتيجـة لإلجهـاد احلـرارى، حيـث جتدها تتحرك بكـرثة ومتىش حول 
احلظـرية باحثـة عـن مـاكن أكرث راحة هلا، ويسـيل اللعـاب من مفها 
بدرجـة ملحوظـة ويـزداد عـدد مـرات التنفـس ألكـرث مـن 100 مرة / 
دقيقـة ويالحـظ أن األبقـار ترفـع رؤوهسـا ألعـىل لتجعلها أهسل ىف 
معليـة التنفـس ومتيـل بأجسـامها لتقليـل التعـرض ألشـعة المشس.

vv البدء ىف معل خطة طارئة رسيعة عندما
تصل احلرارة والرطوبة معًا إىل املدى 

احلرج الذى التتحمله احليوانات.
ىف خـالل فـرتة حـدوث املوجـة احلـارة، يعتـرب اليـوم األول الـذى 
حيـدث فيـه سـكون للهـواء داخـل احلظـرية مميتـًا للحيوانـات، وىف 
حالـة حمدوديـة املـوارد ملعاجلـة اإلجهـاد احلـرارى، جيـب مراعـاة 
والـىت  لإلجهـاد  عرضـه  األكـرث  احليوانـات  مـع  برسعـة  التعامـل 
تمشـل األبقـار ذات الغطـاء أو اجللـد الداكـن واألبقـار الـىت وصلت 
حديثـًا لملزرعـة أو األبقـار املصابـة باألمـراض أو الـىت ىف مرحلـة 

استشـفاء مـن املـرض.

vv Remember Human تذكر أمان اإلنسان
 Safety

مـن األمـور اهلامـة مراعـاة الصحـة العامـة لإلداريـني والعاملني ىف 
املزرعـة خـالل فـرتة اإلجهـاد احلـرارى، فبدون احلصـول عىل أعىل 
خمرجـات مـن العاملـني مـع احليوانـات أيضـَا أثنـاء إرتفـاع درجـة 

احلـرارة إىل املـدى احلـرج وىه :- 

إرتفـاع . 1 أوقـات  العنيـف خـالل  أو  الشـاق  العمـل  اإلقـالل مـن 
درجـة احلـرارة أو عـىل األقـل جيـب التنـاوب بـني العمل الشـاق 
والعمـل اخلفيـف وعنـد اإلضطـرار للعمـل حتـت تلـك الظـروف 
جيـب مراعـاة إعطـاء راحـة ىف مـاكن مظلـل ملـدة 10-20 دقيقة 

/سـاعة معـل.

2 .  Quart احلـرص عـىل رشب املـاء وذلك مبعـدل 1-2 ربع جالون
مـن املـاء / سـاعة، والتأكـد من تناول املاء بالمكية املناسـبة.

توزيـع عـبء العمـل بـني الشـاق واخلفيف مكا ذكرنا سـابقًا عند . ٣
ظهـور عالمـات اإلجهـاد احلـرارى عـىل العاملـني حيـث يالحـظ 
التعـب واإلرهـاق وتغـري املـزاج وحدة الطبـاع واإلضطراب عىل 

العاملني.

احلـرارة . 4 درجـة  بإرتفـاع ىف  األخشـاص  أحـد  إصابـة  وعنـد 
)رضبـة المشـس( جيـب أال يعـود للعمـل الشـاق ىف نفـس اليوم 
وينصـح بإعطائـه راحـة اكملة حىت ال تتطور حالته إىل األسـوأ، 

.Heat Stroke وإال فقـد يصـاب بسـكته دماغيـة حراريـة

خـالل 	• والرعايـة  اإلدارة  خطـة  ومراجعـة  إسـتعراض 
احلـرارى اإلجهـاد  فـرتة 

مراعـاة متابعـة جـدول مقياس احلرارة والرطوبـة وحالة الطقس . 1
اليوىم واألسـبوىع ىف املنطقة لك صباح ومسـاء.

البـدء بعمـل خطـة طارئـة عند عـدم إخنفاض درجة حـرارة اجلو . 2
ليـاًل ألكـرث مـن يومـني )أعىل من 35 درجـة موية(.

يـراىع نقـل احليوانـات ىف الفـرتة مـا بـني منتصـف الليـل و8 . ٣
صباحـًا وال تنقـل احليوانـات مطلقـًا بعـد السـاعة 10 صباحـًا.

التأكـد مـن أن األبقـار تناولـت إحتياجاهتا من املـاء بمكية اكفية . 4
والتأكـد مـن معـدل رسيـان املـاء ىف املواسـري ووضـع تنـاكت 

ميـاه إضافيـة ىف احلظائـر ىك يسـتعان هبـا وقـت احلاجـة.

مراعـاة حتسـني معـدالت تـرك اهلـواء داخـل احلظائـر باإلقـالل . ٥
النباتـات  أو  األجشـار  وكذلـك  احلظائـر  داخـل  احلواجـز  مـن 

الطوليـة والـىت تعمـل مكصـدات للريـاح.

معل مظالت وتركيب رشاشات مائية ىف لك احلظائر.. ٦

مراعاة تغيري نظام التغذية إىل التغذية لياًل.. ٧

الطاقـة مبعـدل . ٨ مـن  العالئـق خلفـض حمتواهـا  تكويـن  إعـادة 
5-7% أو خفـض املأكـول مـن الغـذاء اللكـى للتقليـل مـن العـبء 

احلـرارى الغـذاىئ المتثيـىل الزائـد.
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نقاط هامة مطلوبة لوضع برنامج 
)Vaccination Program(  لتحصين االبقار

د. خالد درويش استشارى المزارع

هنـاك أنمظـة متعـددة أتبعهـا كثـري مـن األطبـاء البيطريـني لوضـع برناجم 
لتحصـني األبقـار ضـد األمـراض املتوطنـة والوافـدة محلاية القطعـان ورفع 

كفاءهتـا املناعيـة لصـد هـذه األمراض .

ولكـن ىف البدايـة لنتفـق عىل عـرشة نقاط عند 
تصمـمي برناجم التحصني:

أن يكـون البرنامـج ملمـا بجميـع األمراض المعروفـة فى مصر  . 1
)برنامج شـامل( .

فـى . 2 التحصينـات فـى صـد األمـراض والجـودة والثقـة  كفـاءة 
المنتجـة الشـركات 

نوعية التحصين )ميت – حى مستضعف .......( .. 3

مدة المناعة المطلوبة من التحصين .. 4

الوضع الصحى للقطيع )أمراض – طفيليات – تغذية ....(.. 5

التداخل بين التحصينات و الفترة بين التحصينات. 6

التعامـل مـع عشـرات . 7 أن الجهـاز المناعـى للحيـوان يسـتطيع 
والتحصينـات  األمـراض  مـن  العتـرات 

توقيت التحصين )شتاًء أو صيفاً( أو )صباحا أو مساًء (. 8

طرق التحصين) تحت الجلد – عضل – فى األنف......(. 9

أعمار العجول والعجالت عند بداية تحصينهم. 10

و بنظـرة سـريعة علـى األمـراض المتواجـدة والمتـاح التحصيـن 
ضدهـا فـى مصـر تتمثـل فـى :

•	RVF حمى الوادى المتصدع -  FMD الحمى القالعية

•	)BVD1-2 – PI3 – IBR – BRSV( الفيروسات التنفسية

•	 E-cali – corona –( مسـببات إسـهال العجـول الرضيعـة
 ) Rota

•	 –Pasteurella الباسـتريال   –  clostridia الكولسـتريديا 
 Staph الضـرع  التهـاب   –  Brucella البروسـيال 

•	. BEF حمى الثالثة ايام -LSD الجلد العقدى 

ولمعرفـة طبيعـة ونوعيـة التحصينات المتواجـدة نجد أن 
هـذه التحصينـات تنقسـم إلى عـدة أنواع :

بكتيريـان Bacterin وهـى تحتـوى علـى بكتريـا ميتـة فقـط . 1
نـوع واحـد أو عـدة أنـواع  والبد التحصين منهـا بداية بجرعتين 

ومثـال لهـا تحصين الكلوسـتيريديا .

2 . )Killed vaccine inactivated( ميتـة  تحصينـات 
البكتيريـا أوالفيروسـات ميتـة  وهـى تحصينـات تحتـوى علـى 
البدايـة أيضـا ومثـال ذلـك  تمامـا وهـى تحتـاج جرعتيـن فـى 

. القالعيـة  الحمـى  تحصيـن 

تحصينـات . 3 وهـى    Live attenuated مسـتضعفة  حيـة 
تحتـوى علـى بكتيريـا أو فيروسـات حيـة مسـتضعفة تسـطيع 
إحـداث المـرض بصـورة ضعيفـة جـدا ممـا يسـتحث الجهـاز 
المناعـى لتكويـن أجسـام مناعيـة )antibody( لصـد المـرض 
قـد تـدوم سـنة أو سـنوات والتحصيـن بها يسـتلزم جرعـة واحدة 
sheep pox ومثـال لذلـك تحصيـن البروسـيال وجـدرى الغنـم

تحتـوى علـى . 4 حيـة متحـورة . Modified Live   وهـى 
فـى صـورة  ولكـن   Live pathogen  المرضـى المسـبب 
مغايـرة للميكـروب أألصلـى وهـى تحتـاج جرعـة واحـدة وليس 

. IBR جرعتيـن ومثـال لهـا تحصيـن

Recombinant vacc. & Vectored vacc وهـى . 5
تحصينـات حديثـة مهندسـة وراثيـا وهـى متعـارف عليهـا فـى 

المجـال الداجنـى بشـكل اكبـر .
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وهذا اجلدول مثال للتحصني ىف العجول والعجالت حديثة الوالدة  والنامية
5-7

Months
4 

Months
3 

Months
2-8 

Weeks
1st

Week
Age

Pathogen

FMD

BRSV

IBR

PI3

BVD

Rota ,Corona

E.coli

Clostridiais

M.Haemolytica

P.Multocida

Brusella
3 DAY FEVER

Staph(Lysigen) 

   LSD

RVF

E.g. 
INFORCE 

3

E.g. Calf 
Guard

E.g. One
Shot
ultra

Aftovaxpur

E.g.
Cattle Master 

4

E.g. 
Cattle 

Master 4

E.g.  Ultra  
choice

?? ??

1 Dose
Sheep pox

2 Doses

2 Doses

BVD 2
2 Doses

For

Heifers

Aftovaxpur

فإذا أمكلت العجلة منوها إىل مرحلة التلقيح مث قبل الوالدة وبعد الوالدة مع تمكلة باىق التحصينات
After

Calving 
Before
Calving 

Before 
Breeding Pathogen                             Timing

FMD

BRSV

IBR

PI3

BVD

Rota ,Corona

E.coli

Clostridiais

M.Haemolytica

P.Multocida

Brusella

RVF

   LSD

Lysigen

E.g. Scour guard
Or 

Rotavacc

RB51

E.g. Cattle Master 4

RB51
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وإذا استقبل املرىب جعل التمسني
6th w .

Receiving
5th w .

Receiving 
4th w .

Receiving 
3rd w .

Receiving 
2nd w .

Receiving 
1st w .

Receiving 
Receiving

Pathogen

FMD

BRSV

IBR

PI3

BVD

Clostridiais

M.Haemolytica

P.Multocida

RVF

  (Cattle) LSD

Aftovaxpur

E.g. Inforce
3

E.g. One
Shot
ultra

Aftovaxpur

E.g. Ultra 
choice 

RVF RVF

1 Dose
Sheep Pox

Vaccination failure  )فشل التحصين(     
ولكـن هنـاك بعـض المـزارع تشـتكى مـن حـدوث بعـض األمـراض بالرغـم من أنهـا تطبق التحصينـات، لذلك البـد هنا أن نلقـى الضوء علـى أن هناك 3 

أسـباب رئيسـية قـد تـؤدى إلى فشـل التحصين  :-

القامئ عىل التحصني التحصني املستعملاحليوان نفسه

كيف نتجنب فشل التحصني ؟
 صحة الحيوان .

عنـد التحصيـن يجـب أن تكـون الحيوانـات بصحـة جيـدة وليـس عليهـا أى أعـراض مرضيـة أو حـاالت نقـص غذائـى واضـح أو بعـض 
المسـببات التـى تـؤدى إلـى تأخـر الكفـاءة المناعيـة ) immune Suppressant(  مثـل :-

parasitism- Leucosis – B.V.D )الطفليات الداخلية والخارجية(

vit. E أثناء التحصينات مثل السيلنيوم و )Immune stimulants( لذلك يفضل إضافة روافع المناعة

كمـا أن الحيـوان الـذى يعانـى مـن ضغـوط )Stress( مثـل حرارة الطقس الشـديدة خالل أشـهر الصيـف أو اإلنتقال والسـفر من مكان آلخر 
أو بدايـة فتـرة الجفـاف وقبـل وبعـد الـوالدة  مباشـرة أو فتـرة الفطـام األولـى هـذه الظـروف تـؤدى إلى ضعـف اإلسـتجابة المناعيـة و بالتالى 

فشـل التحصين .

…………….لذلك يراعى تفادى التحصين خالل هذه الفترات.
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 التحصينات المستخدمة
البـد مـن التأكيـد علـى جـودة  وكفـاءة التحصين المسـتخدم وذلـك باختيارالتحصينـات الخاصة بالشـركات الموثوق بها والتـى تم تجربتها 	•

مـن قبـل واثبتت فاعليتهـا األكيدة.
يجـب مراعـاة وجـود فواصـل زمنيـة بيـن التحصينـات لعـدم التداخـل فيمـا بينهـا وعـدم تحصيـن عجـول رضيعة أقـل من أسـبوعين  اال 	•

)  Nasalgen or Inforce 3 ( فـى حـاالت أو تحصينـات  مثـل
•	IM , SC or IN يراعى اعطاء الحيوان التحصين بالطريقة الصحيحة
يراعـى إعطـاء جرعتيـن )أولـى ثـم منشـطة( لبعـض التحصينـات حسـب تعليمـات الشـركات المنتجـة وذلـك أول مـرة وعـدم اإلكتفـاء 	•

بجرعـة واحـدة .
 وهذا الرسم يبين أهمية الجرعة الثانية المنشطة:-

يجـب التأكـد مـن طريقـة تـداول التحصيـن مـن الشـركة المنتجـة أو الموزعـة إلـى المزرعـة ثـم طريقـة حفظـه فـى المزرعـة وأثنـاء 	•
التحصيـن.

يراعـى إعـادة التحصيـن فـى األوقـات الصحيحـة و عـدم زيـادة الفتـرة بيـن التحصيـن الـدورى  ألن ذلك يؤدى إلـى قلة الكفـاءة المناعية 	•
للتحصيـن )مـن 4-6 أشـهر فـى التحصينـات الميتـة و مـن 9-12 شـهر فى التحصينـات الحية (

يراعـى إسـتبعاد المتبقـى فـى زجاجـة التحصيـن بعـد 48 سـاعة مـن بدايـة فتحهـا و عـدم إسـتعمالها مـرة أخـرى و ذلـك فـى التحصينات 	•
الميتـة و كذلـك سـرعة إسـتخدام التحصينـات الحيـة فـى خـالل سـاعتين مـن فتحها.

هنـاك دائمـا ثغـرة يغفـل عنهـا بعـض البيطرييـن وعـن طريقها تدخـل بها بعض األمـراض إلى المزرعـة عن طريق العجـول والعجالت 	•
الناميـة  حيـث تنتظـر هـذه الحيوانـات التحصيـن السـنوى أو نصف السـنوى الدورى للمزرعـة وتكون هى غير محصنـة من قبل فتصبح 

معرضـة آلى أصابـة , لذلـك يراعـى أن يكـون برنامـج التحصين للرضيـع والنامى منفصل تماما عـن باقى القطيع.

 األفراد القائمين على عملية التحصين
أتباع قواعد وتعليمات األمان الحيوى Biosecurity  يؤثر إيجابيا على النتائج المتوقعة من التحصين                                                                              	•

أخيـرا البـد أن أذكـر أنـه ليـس هنـاك تحصيـن يعطـى مناعـة 100% ولكـن المتعارف عليـه أن التحصين يكـون فعاال وممتـازا إذا أعطى 	•
مناعـة تزيـد عـن 85% لـذا البـد أن يتكاتـف ويتعـاون جميـع األفـراد داخـل المزرعـة للوصول إلـى أقصي اسـتفادة ممكنة مـن التحصين 

وتفـادى حـدوث أى أصابات. 
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السـيد رئيـس الجمهوريـة الراحـل / محمـد أنـور 
السـادات 

يأمـر ويعـى توجهيـات رصحيـة وقويـة إىل السـيد املهندس/ عبـد املنعم مفيد 
)رمحـه هلل( ورفاقـه مجيعـًا مـن الـرواد العمظاء. 

الرواد
القـوىم  األمـن  قضيـة  أبعـاد  العميـق مجليـع  الفهـم  منطلـق  مـن 
املـرصى أصـدر الرئيـس املـرصى الراحـل/ دمحم أنـور السـادات 
تلكيفـات  مبثابـة  اكنـت  أيضـًا  وىه  الواحضـة  التوجهيـات  هـذه 
جـادة ملجموعـة مـن أرشف وأنبـل املواطنـني املرصيـني ومه الـرواد 
األوائـل الذيـن يرجـع إلهيـم الفضـل العظـمي ىف إرسـاء األسـس 
العمليـة القويـة السـلمية لصناعة بالغة األمهيـة وىه صناعة اإلنتاج 
احليـواىن فتوفـري األمن الغذاىئ لملواطـن املرصى يأىت عىل رأس 

أولويـات األمـن القـوىم.

اكنت مجموعة وطنية ال تسـىع جلىن األرباح عىل حسـاب الشـعب 
املـرصى وإمنـا اكن امجليـع يعمـل وأمامه هـدف واحض ورؤية ثاقبة 
و ىه الصـاحل العـامل لالقتصـاد املرصى وتوفري غذاء أمن لملواطن 

البسيط.

اكن السـيد املهندس/عبـد املنعـم محمـود مفيـد )رمحـه هلل( 
أسسـوا  الذيـن  املرصيـني  العمظـاء  الـرواد  أرسة  أعضـاء  أحـد 
إلرسـاء صناعـة اإلنتـاج احليواىن باملفهـوم العملى املرصى العاملى 

احلديـث. 

ولـد ونشـأ ىف أرسة هتـمت بالعمـل ىف املجـال الـزراىع فسـىع إىل 
املزيـد مـن العـم حىت ختـرج ىف لكيـة الزراعة.

تـوىل القيـام بأمعـال زراعـة أرضـه مـع أرستـه مث تطـورت العالقـة 
بـاألرض لمتتـد إىل رغبـة ىف دخـول جمـال اإلنتـاج احليـواىن عـام 
1958م وبـدأ هـذا النشـاط بصـورة مكثفـة وقويـة أكسـبته خـربات 

عديـدة حـىت أصبـح مـن خـرباء اإلنتـاج احليـواىن.

وبعـد إكتسـاب اخلـربات الطويلـة تالقـت إرادتـه مـع مجموعـة مـن 
الزمـالء العمظـاء شـيوخ مهنـة اإلنتاج احليواىن واخلـرباء احلقيقني 
هلـذه الصناعـة عـىل التجمـع ومزاولـة العمل امجلـاىع املنظم لنرش 
جتارهبـم الناحجـة ىف هـذا املجـال عـىل لك مـن يريـد الدخـول ىف 

صناعـة اإلنتـاج احليواىن.

)كـوب لبـن نظيـف صحـى حـق 
كل مواطـن مصـرى يوميـً(

واكن لـه الـدور العظـمي الرائـد مـع رفاقـه العمظـاء والفضـل الكبـري 
عندمـا قامـوا بالعمـل املنسـق امجلـاىع  ىف اسـترياد حيوانـات 
أجنبيـة وجعـالت عشـار منتجة لأللبان مـن دول العامل املختلفة األمر 
الـذى اكن لـه عظـمي األثر ىف تطور إنتاجية األلبان ىف مرص وكذلك 
البـدء ىف حمـااكة وإنشـاء نظـم إيـواء احليوانات العامليـة ومعل نقله 
حضاريـة جبـارة مـن اإلنتقـال مـن النظـام املـرصى العتيـق الـذى 
اكن يسـبب مشـالك هائلـة إىل النظـم العامليـة العمليـة احلديثـة مثل 
النظـام املفتـوح احلـر هـذا الوافـد اجلديـد املسـتغرب ولكنـه أثبـت 
جنـاح هائـل واسـتتبع هذا التطور لك مـا يلزمه من معليات  حتديث 
سـواء  ىف اإلنشـاءات أو إسـتخدام نظـم احلليـب اآلىل باملعـدات 
األجنبيـة املسـتوردة احلديثـة وكذلـك نظـم إيـواء العجـول  الرضيعـة 
ىف بوكسـات مصممـة خصيصـًا لذلـك وتغذيهتـا عىل بدائـل األلبان 
املسـتوردة.  ونظـم التلقيـح اإلصطناىع العاملية احلديثة بإسـتخدام 
السـائل املنـوى املجمـد لك هـذا اكن غري معـروف إطالقًا ىف مرص. 

اكن هنـاك الجشاعـة بـل اجلسـارة املتوفرة ىف مجموعـة عظمية من 
الرجـال اكن أحـدمه هـو السـيد املهنـدس/ عبـد املنعـم مفيـد 
اإلنتـاج  تهشـده صناعـة  فميـا  الكبـري  الفضـل  إليـه  يرجـع  الـذى 

احليـواىن مـن منـو وإزدهـار حاليـًا.

وأدت معليـات التطـور والتحديـث ىف جمـال  اإلنتاج احليواىن الىت 
قادهـا مـع رفاقـه إىل تطويـر وحتديـث املنظومـة الزراعيـة بالاكمـل 
فـمت إسـتخدام النظـم احلديثـة العامليـة ىف جمـال تربيـة الدواجـن 
مبختلـف أنشـطهتا وكذلـك معـدات وآالت العمـل الـزراىع احلديثـة 

مثـل اجلـرارات ومعـدات زراعـة وحصـاد احملاصيـل.

لقـد قـام الراحـل املرحـوم املهنـدس/ عبـد املنعـم محمـود مفيد 
بـدور وطـىن هـام هـو ومجموعـة مـن األصدقـاء العمظـاء أحتـدت 
أرادهتـم عـىل خدمـة وطهنـم الغـاىل مـرص. حنـن نذكـر هلـم هـذا 
هـؤالء  أجنـزه  مبـا  يفخـر  التـارخي  يظـل  وسـوف  الوطـىن  الـدور 

األبطـال.
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