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إىل من يهمه األمر

تعالت فى اآلونة األخيرة الدعوات إلى إنشاء 
وزارة للث���روة الحيوانية وما لبث األمر أن أنتهى بالرضا بأن يكون 

هناك نائبا للوزير للوزير لقطاع الثورة الحيوانية وكأنة بالمرس���وم الجمهورى 
بأى منهما ستزيد حصة الفرد من اللحوم الحمراء، وكذا مما يشربة من ألبان وما يتناولة 

من منتجات حيوانية ونس���ينا كلنا أة تناسينا أو نسى البعض منا دورة المطلوب منه بغض 
النظر عن مظلته العليا التى يستظل بها حيث أن مظلته المباشرة هى ضميره الذى يحتم 

علي���ه تفعيل دوره فى نطاق دائرة تخصصة ولو أمعنا النظر ودققناه لخجلنا من 
أنفسنا كل فى قطاعه ولوجدنا أن العجلة تدور بغيرنا...

إنتاجية األلبان ف��ى المزارع ذات التربية المكثفة )القطاع 
الخاص( وصلت إلى مس��توى البأس به فمتوسط اإلنتاجية 
للبق��رة وصل إلى 35 كيلو جرام يومي��ا وذلك نتيجة إتباع 
أس��اليب اإلدارة الجي��دة م��ع تحس��ين اإلنتاجية بالتحس��ين 
الوراثي  باس��تخدام التلقيح اإلصطناعى من أصول وراثية 
عالية الكفاءة )المس��تورد طبعا( ووصل متوس��ط اإلنتاجية 
ف��ى بعض م��زارع الجاموس إل��ى 22 كيلو ج��رام يومياً 
باتباع نفس األس��اليب والتحسين الوراثى باستخدام طالئق 

مستوردة.

نأتي إلى الوجه اآلخر ال يكاد يمر ش��هر إال وتجد مؤتمرا 
علمي��ا ألحد كلياتنا للط��ب البيطرى أو معاهدنا البحثية وما 
يلب��ث أن ينف��ض حتى يتفاخر منظموه ع��دد ما كان به من 
باحثين وعدد ما ألقى فيه من بحوث ونس��وا جميعهم أنه إن 

لم يكن من هذه األبحاث عائد فهى غثاء كغثاء السيل.
ول��و أن كل الجهات المعنية بالثروة الحيوانية في مناحيها 
المختلفة )جامع��ات ومعاهد بحثية وهيئات أخرى( ركزت 
أهدافه��ا وفق خط��ط قصيرة األجل لتصل به��ا إلى الهدف 
اإلستراتيجي ووضعت جل إهتماماتها أن ينصب كل تركيز 

إلى من يهمه األمر

األستاذ الدكتور

مصطفى فايز
أستاذ الطب البيطري
جامعة قناة السويس

الباحثين والعاملين فيها إلى أهداف محددة مثل:-
- القضاء على الحمى القالعية.

- القضاء على انفلوانزا الطيور.
- رفع انتاجية األلبان.

- عالج مشاكل صناعة الدواجن
- رفع انتاجية اللحوم لتحسين األمر دون الحاجة إلى 

وزارة أو نائباً للوزارة.
- القضاء على الجلد العقدى.


