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مذكرة تفاهم بين "المجلس األعلى" و"القدس المفتوحة"

رام هللا- معا- وقع المجلس األعلى لإلبداع والتمیز وجامعة القدس المفتوحة، في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام هللا، الیوم األحد، مذكرة

لتأسیس مركز التمیز المشترك لتربیة الطحالب المائیة وإنتاج األعالف يعمل تحت مظلة مركز جامعة القدس المفتوحة للبحوث الزراعیة

في أريحا.

ووقع المذكرة عن المجلس األعلى رئیسه م. عدنان سمارة، وعن الجامعة رئیسھا أ. د. يونس عمرو، بحضور حشد من أعضاء المجلس

ونواب رئیس الجامعة وعمید كلیة الزراعة.

وھدفت المذكرة إلى تحقیق التعاون في مجال تنفیذ األعمال واألھداف الخاصة بإدارة مركز التمیز المشترك لتربیة الطحالب المائیة وإنتاج

األعالف في فلسطین.

وقال م. سمارة إن المركز سیحقق أھدافاً مشتركة بین الجامعة والمجلس األعلى في مجال البحث والتطوير الزراعي، ودعم نظم االبتكار

لخدمة التنمیة الزراعیة المستدامة في فلسطین، وسیدعم برامج البحث والتطوير واالبتكار الخاص لكل منھما، وسیحقق أھدافھما

الخاصة والمشتركة.

واوضح م. سمارة ان المركز يھدف إلى االستفادة من نتائج البحوث المشتركة وتوطین التكنولوجیا خدمة لمصلحة المزارعین والجمعیات

الزراعیة وصناعة األعالف، وإلى دعم قطاع الثروة الحیوانیة بإدخال وإنتاج منتجات جديدة لألعالف في السوق المحلیة، وإلى إجراء البحوث

التطبیقیة المتعلقة بإنتاج بروتین الطحالب بصفته مصدراً بديالً ومكمالً لألعالف الحیوانیة، وبصفته أيضاً منتجات غذائیة ودوائیة وتجمیلیة

أخرى.

وقال أ. د. عمرو سیعمل المركز وفق ھذه المذكرة على إيجاد حلول مبتكرة قائمة على االستخدام األمثل والمستدام للموارد الطبیعیة

المتاحة، بھدف زيادة إنتاجیة قطاع الثروة الحیوانیة وتحسین مستوى المعیشة للمزارعین من خالل توفیر األعالف الجیدة المنافسة لقطاع

الثروة الحیوانیة، التي تعّد ندرتھا من أھم المعیقات والتحديات التي تواجه تنمیة ھذا القطاع وتطويره في فلسطین.

وبین أ. د. عمرو أن مركز التمیز المشترك يھدف إلى تعزيز العمل التعاوني البحثي ونقل الخبرات والمعرفة في ھذا المجال، بصفته أحد

البدائل االستراتیجیة غیر التقلیدية المالئمة لألراضي الجافة وشبه الجافة، وسیسھم أيضاً في تحقیق األمن الغذائي واالزدھار االقتصادي

على حد سواء.

وقال أ. د. عمرو ستتولى الجامعة إدارة المشروع وتنفیذه، وستعیّن مديراً للمشروع والطاقم الفني، وتقدم الدعم المادي لتوفیر األجھزة

والمعدات والبنیة التحتیة للمركز.
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