
الوض��ع الراهن للثروه الحيوانيه بش��كل عام 
غير ُمرضى فمازالت إنفلوانزا الطيور متوطنة 
و متربص��ة بالثروة الداجنة والس��ؤال ال��ذي يجب طرحه 

األن إلى متى تستوطن أمراض الدواجن فى مصر؟
 وإل��ى متى ونح��ن ندعى أن هذه ه��ي الصناعة الواعدة 
ف��ي مص��ر والحقيقه أنه��ا صناعة تجمي��ع الدواجن حيث 
أنن��ا ال نملك من الصناعة س��وى مكان التربي��ه و العمالة 
و باقي السلس��له مس��تورده من مكونات العالئق واألدوية 
واللقاحات واس��تيراد األصول الوراثية، وإس��تيراد بيض 
الدج��اج المخصب، ونحن نرى أنه أثناء تربية الدواجن ال 
يخلو ماء شرب الدواجن يومياً من أدوية أو لقاحات وكذلك 
أعالف الدواجن، وأرجو أن تراجعوا كم الدواء المس��تورد 
أو المحلى والمستهلك وعدد الدجاج المنتج لمعرفة متبقيات 
الدواء في لح��وم الدواجن وال نقلل من أهمية الزرق حيث 
يتم اس��تخدامه في تس��ميد األرض وم��دى خطورته على 

التربة الزراعية وعلى ما قد يمتصة النبات.
ما س��بق لن يضع له حال س��وى البحث العلمي التطبيقى 
الجاد الذي ال يلقى االهتمام المطلوب لحل هذه المعضالت 
المرضية واإلنتاجية و البيئية و أقول ألم يحن األوان للنظر 
للش��عب المصري وما يعانيه فى هذه الصناعة لالرتقاء به 

لينعم بعيش صحي أمن.

أما بالنس��بة للمكونات األخرى للثروة الحيوانية من أبقار 
و أغن��ام وجاموس وماعز وال��ذى يمتلك الفالح المصرى  
منها  ما يقدر ب 90 % من أعدادها وهي في حالة يائس��ة 
وال تج��د من يرعاها غذائياً وصحي��اً، والجهات الحكومية 
القائمة على تقديم الخدمات لها ال تملك الميزانية التي تقدمها 
الدولة لعمل أي ش��يء فتكفى بالكاد ب� 40 % من اللقاحات 
وأعتق��د أن تحصين 40 % من الحيوانات لن يؤدي إال إلى 
كوارث أكثر وعدم التحصين هو األجدر وال يسبب اهدار 
ألم��وال الدولة، فإما أن تق��دم الخدمات البيطرية كما يجب 

أو ال تقدم.
عذرا لما قدمت من حقيقة ولكن هل هذا يعنى أنه ال يوجد 

إصالح؟
ال يمك��ن اإلص��الح ب��أن يع��اد هيكل��ة وزارة الزراع��ة 
وتحدي��د المس��ئوليات وتوفي��ر الميزانية الالزم��ة وإعادة 
تأهيل المسئولين بأحدث الوسائل والنظم المتبعة فى الدول 
المتقدمة، وأود أن أقول إن مس��توى األطباء البيطريين ال 
يقل عما ه��و موجود بالمنظمات البيطري��ة العالمية ولكن 
ينقصه��م اتخاذ القرارات وعليهم مخاطبة المس��ئولين بكل 
وض��وح عن أوضاع الثروة الحيوانية التى تضيع منا ومن 
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