بسم اهلل الرحمن الرحيم
محضر االجتماع الثالث لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال الزراعـــــــــي بشقيه
الحيواني والزراعي
التاريــــــــــــخ :السبت الموافق  3/7/2010الساعة الحادية العاشرة والنصف صباحاً
المكـــــــــــــــان :قاعة فتح الرحمن البشير  ،إتحاد الغرف الصناعية
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إجازة وقائع االجتماع السابق
ما تم من عمل اللجان
وضع تصور لمنتدى الجمعية
أي مواضيع أخرى

الحضور من األعضاء المؤسسين و هــــــــــم :
 -1ب .مني محجوب أحمد
 -2د .إبراهيم أبو عبد هللا البخاري
 -3د .عبد القادر عبد الرحمن األمين
 -4د .سالم جبريل أحمد
 -5أ .كمال الدين جعفر
 -6أ -إدريس سليمان حسين
اآلتية أسماؤهم لم يتمكنوا من الحضور
 -7ب .السماني الجيلي
 -8أ -منير عثمان البيلي
 -9د .معاوية الحسن منصور
 -10د .نور الهدى عبد الجليل
 -11د .عبد القادر عبد الرحمن األمين
د .يسن أحمد النعيم
-12
 - -13د .الثائر حسن محمد صالح
نادية اوليفر واني
-14
 -15د .األمين عبد الماجد
 -11د .مجدي المرضي
 -11د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -11د .أحمد عبد القادر أحمد
د .أزهرية عبد الباقي البشري
-11
 -22أ .سارة رشيد أحمد
 -21د .محمد تاج الدين

 -22ب .يوسف رزق هللا سليمان
أ .مصطفي خليفة أحمد
-23
 -24د .ضياء الدين حسن خير هللا
 -22د .النذير عمر عبد الملك
 -21أ -دنيا حسن خلف هللا
 -21د .عائشة الفكي
ب .تاج السر بشير عبد هللا
-21
 -21ب .منى أحمد عجب أرباب
 -32ب .حسين إبراهيم حامد أبو عيسى
 -31ب .عوض محجوب
 -32أ .صفاء الماحي
 -33أ .رجاء بانقا موسى
أعضاء جدد
بابكر حمد أحمد
-34
راوية عبد المنعم عيسى
-32
البند األول
بدأ االجتماع بتالوة وقائع االجتماع السابق و تم تصويب إضافة لجنة صناعة الدواجن برئاسة
دكتور عبد القادر وعضوية دكتور سالم كما أقترح أن يتولى رئاسة لجنة األسماك دكتور
الثائر بعضوية برفسيور عثمان محمد سعيد رئيس مجلس األسماك بالنهضة الزراعية ودكتور
حسن عميد كلية اإلنتاج الحيواني
البند الثاني
أفاد دكتور سالم أنه قام باستقطاب بعض الباحثين ببحوث الثروة الحيوانية (حلة كوكو)
والذين أبدوا حماساً بالمشاركة واستعدادهم تنفيذ منتج الكائنات الدقيقة للخلص من الروائح
الكريهة بالحظائر وقد أبدى دكتور بخاري للتعاون حيث تم عمل تجارب ناجحة بحظائر
شمبات (جامعة الخرطوم) والمراحيض العامة والتي تؤثر على المياه الجوفية.
البند الثاني
رأى الحضور أن يدعى للمنتدى رؤساء اتحادات المزارعين (السودان  ،الجزيرة ،
الخرطوم) ،مشروع سندس ومربي الدواجن .هذا على أن تتضمن خطابات الدعوة نبذة
تعريفية عن الجمعية وأهدافها وبهذا تكون هذه الفئات بمثابة مداخل لنشر أنشطة الجمعية
والترويج لها .
البند الثالث
تحدث دكتور أبكر عن القطاع المروي واستخدام األسمدة الكيماوية والتي تكلف الكثير
بجانب أضرارها على البيئة وإمكانية تقديم مشاريع تحتوي على مبيدات عضوية مثل
مستخلصات النيم والاللوب .وقد أكد أيضاً على دور الجمعية في تقنين هذا العمل عبر
الوزارات ومن هنا برزت فكرة ضرورة مقابلة وزري الزراعة والثروة الحيوانية للتعاون

في النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني على أساس علمي ومقنن .أكد الحضور على
استقطاب أعضاء يعملون في مواقع هامة مثل المنظمة الزراعية ومدير التقانة واإلرشاد
وأيضا مديري اإلرشاد الزراعي والحيواني .حث دكتور عبد القادر على استنفار وتنشيط
دور اللجان من خالل رؤسائها ومتابعتهم واستقطاب مزيد من األعضاء لدفع عمل
الجمعية .ابدي الحضور رغبتهم في المشاركة في كتابة مشاريع وإرسال الفورم الخاص.
وقد وعدت رئيسة الجمعية بذلك .إلي ذلك أنتهي االجتماع في الوحدة والنصف

