
 ٢٠٠٤مؤتمر السوسنة العلمي الثاني  

 حزيران ٢٢-٢٠للزراعة و البيطرة 

اقام المرآز االستشـاري التقــني مؤتمـر السوسنــة                   
علــى مــدار ثالثــة ايــام و ذلــك       ٢٠٠٤العلمــي الثــاني  

لتقــديم اخــر التطــورات فــي مجــاالت الزراعــة والبيطــرة        
وذلـــك لتوفـــير جميــــع الجوانــــب التجاريـــة و العلميـــة   

ــاملين ــن او  للع فــي المجــال الزراعــي ســواء لالردنيي
 .العرب و االجانب

حيث افتتح وزير المياه والري ووزير الزراعــة الدآتــور   
حــازم الناصــر اعمـــال المؤتمـــر بــدعوة مــن المرآــز

والذي انعقد فــي   ) منظم المؤتمر  (االستشاري التقني    
ــديان   ــاريخ   –فنــدق الميري ــز ٢٢عمــان بت ــران وتمي حزي

االفتتاح بالحضور القوي الهم الشخصيـات من مختلـف              
المجاالت الزراعية وتواجد العديـد من اصحاب الشرآات            
و المؤسسات الكبرى التابعة للقطاع الزراعي باالضافة                  
لحضــور متنــوع لــذوي الخــبرة والمعرفــة فــي الجوانــب       
العلمية والتي تخص قطاع الزراعة والبيطرة، مما اضاف      
الصبغة العلمية والتجاريـة معًا على فعاليات المؤتمـر و

 .مهتمًا ٢٧٥احداثه ويقدر المرآز عدد الحضور بـ 

الناصر بان القضايا الــتي يناقشــها المؤتمـــر. وقال د     
ذات بعـد استراتيجي لتطويـر القطاع الزراعي باعتبـاره            
محـــورًا اساســـيًا فــي عمليـــة التنميـــة االقتصـــادية و

 .االجتماعية و البيئية الشاملة

ــول ورشــة             ــوم االول ح ــات الي ــاح فعالي ــق االفتت راف
و الــتي تقيمهــا الجمعيــة       ٢٠٠٤التســويق الزراعــي     

العربيـــة للعلـــوم االقتصـــادية و االجتماعيــــة الزراعيـــة         
بالتعــــاون مــــع مجلـــس النقابـــات الزراعيـــة و نقابــــة      
ــز االستشــاري          ــة المرآ ــزراعيين ورعاي المهندســين ال

الفعاليات التسويقية والتصديريـــة     " التقني تحت عنوان   
وقــد" شرآات التسويق  /والخدمـات االساسية الزراعية   

تميزت الورشة باهمية المواضـيع المطروحــة مــن قبــل          
ذوي العالقة من القطاعين العام والخاص حيث تناولــت            
خاللها جوانــب مختلفــة للتســويق آانــت محــور نقـاش         

الى حضور  ومتميز في موضوع الورشة باالضافة        فاعل
    .متخصص و جيد للعديد من الجهات ذات العالقة

واستمرت احداث المؤتمــر الـى اليـوم الثــاني للزراعــة           
والري والبيئة بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعييـن                 
ــة            ــة مجموع ــات الطبيعي ــة شــرآة دالص للمنتج ورعاي

ــوان              ــة بعن ــتروب الدنمارآي ــرآات البندس ــات " ش النبات
حيــث اضـاف   ". الطبية والعطرية آمصدر للدواء و الغذاء             

اليوم الثاني صفة التنوع و االثارة على احداث المؤتمــر
و فعالياتــه مــن حيــث المواضــيع الــتي طرحــت والتــي       
اتسمت بسالسة المعلومات التي تحتويهــا و اهميتهــا        

واختتم المؤتمر اعماله باليوم العلمي          بالنسبة للحضور    
للبيطرة و الدواجن و االعالف بالتعاون مع نقابة االطبــاء                  
البيطريين ورعاية الشرآة العربيـة لصــناعة المبيــدات و

امـراض الغــذاء  " بعنوان  ) فت -مبيدآو(االدوية البيطرية   
وتضمنت محاضرات يوم البيطـــرة مواضـيع          ".و الدواجن     

ــة            ــتي تصــيبها وآيفي ــراض ال ــدواجن و االمـ متعلقــة بال
تاثيرها على غذاء االنسان مع وجود البيانـات والدالئـل              
على صحة المعلومات ودقتها و قــد اثـارت الموضـوعات              
المطروحــة اهتمــام الحضــور وانتبــاههم ممــا ادى الــى        
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خلق جو من النقاش والتفاعل المتمــيز بيــن الحضــور و
 .المحاضرين بشكل علمي حضاري

وقد تضمن المؤتمر علـى مـدار الثـالث ايـــام معـرض                  
ــرض           ــرآات لعـ ــام الشـ ــال امـ ــح المجـ ــرات لفتـ للنشـ
بروشــوراتها و نشــراتها للــزوار و الحضـــور مــن مختلــف      
الجهـــــات و التخصصــــات آوســــيلة لتعريــــف العالــــم
.بالتطورات و االنجازات على الصعيد المحلي و الدولي
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