
 

 مىتدى القاهزة للتغيز المىاخي

واألربعيه ثالثتالبيان الصحفي للفعاليت ال  

 

وظمج سفبسة جمهىسبت أٌمبويب اإلححبديت ببٌمبهشة  اٌحٍمت اٌىمبشيت اٌثبٌثت واألسبؼيه  ٌمىخذي 

 في حمبَ اٌسبػت اٌثبٌثت, 6192وىفمبش  91اٌمىافك  سبجورٌه يىَ اٌاٌمبهشة ٌٍخغيش اٌمىبخي 

:ورٌه ححج ػىىان,  ؼبمت بمحبفظت األلصشبممش مىخبت مصش اٌ ػصشا  

 

"ححذيبث وفشص مه أجً صساػت مسخذامت في األلصش " 

 

ولذ جبء رٌه في إطبس اإلسبىع األٌمبوي بصؼيذ مصش في مذن األلصش ولىب وسىهبج واٌمىيب 

األٌمبويت اٌؼبمٍت بمصش  إثش مببدسة ٌسفبسة األٌمىيت ببٌمبهشة وشبسن فيهب اٌمؤسسبث األومبئيت

مثً اٌهئيت األٌمبويت ٌٍخؼبون اٌؼٍمي  واٌىوبٌت األٌمبويت ٌٍخؼبون اٌذوٌي  واٌمشوض اٌثمبفي األٌمبوي 

ىمً فيهب فؼٍيبحه مه ويزوش أن هزة هً اٌمشة األوًٌ اٌخي ي. مؼهذ جىحه ومؼهذ األثبس األٌمبوي

 .األلصشإًٌ اٌمبهشة 

م جدا هنا ألن الزراعة هً النشاط الرئٌسً بمدٌنة موضوع الزراعة المستدامة مه"

 افتتحبهذه الكلمات  –" حةاٌبعد التراجع المؤسف فً مجال الس األقصر خصوصا

 ،ٌولٌوس جٌورج لوي، سفٌر جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة بالقاهرة/ السٌد السفٌر

ثم أضاف . لمنتدى القاهرة للتغٌر المناخًخطابه للحلقة الثالثة و أربعٌن لمنتدي 

ماسة الً فكر  ا نحن بحاجةذالسفٌر أن الزراعة تتأثر كثٌرا بالتغٌرات المناخٌة و له

خطابه باإلعالن  السفٌر األلمانً  و ختم. استمراره  ضمان جدٌد لدعم  هذا النشاط و

لمشارٌع الزراعة المستدامة القائمة فً األقصر و تشوقه للسماع لتفاصٌل  عن دعمه 

 .هذا النقاشأكثر من خالل 

 

 ،تحدثت السٌدة منً الخضٌريوفً غطار مشاركتها فً الحلقة النقاشٌة للمنتدى 

عن تأسٌس شركتها التً بنٌت علً  ،المدٌر والشرٌك المؤسس لشركة الخضٌري



وحدات بٌوجاز ثمر حٌث تعمل الخضٌري علً انشاء مبدأ تحوٌل المشكلة الً حل م

و تقوم الوحدة فً ، الحٌوانٌة إلنتاج الغاز الطبٌعً ستخدام المخلفاتفً المزارع ال

 .بجودة عالٌة عضوي ذيلمخلفات و تحوٌلها الً سماد نفس الوقت بمعالجة ا

 قدٌم شرح مفصل بسٌط لجمهور الحضور حول ثم قامت المهندسة منً الخضٌري بت 

البكتٌرٌا فً عملٌة بٌولوجٌة معتمدة علً حٌث تجري ; التً ٌتم إستخدامها التقنٌة

بٌعً فً البوتاغاز و كبدٌل للغاز الطستخدم تخمٌر الروث الصدار البٌوجاز الذي ٌ

سماد عالً ا ٌنتج عن تك العملٌة أٌضا تحول تلك المخلفات الحٌوانٌة إلى كم .للتدفئة

أنتج سماد رع من مخلفاته وبهذا ٌكون تخلص المزا". وفً صورة سائلةالجودة 

حٌث أن الناتج من وحدة البٌوجاز ٌكون سائل و  –طبٌعً سرٌع الذوبان فً التربة 

و لقد قمنا . و نحن علً أتم استعداد لتدرٌب المزارعٌن الستخدام الوحدة. لٌس جماد

و تنتج أكبر  وحدة فً مزارع مختلفة باألقصر 521بالفعل ببناء و تفعٌل أكثر من 

تقبل  نجاح المشروع و أٌضا أثبت فهذا أثبت. فً الٌوممتر مكعب غاز  03وحدة 

 أسندت الخضٌريو  ".لمشاكلهم فعالة حلول ٌعرض علٌهمالمزارعٌن للتغٌٌر عندما 

 رعاالمز تكفً رؤوس مواشً مخلفات أربعة  جإن نات" قالتفبعض األرقام كالمها ب

فنتاج عدد إثنتٌن ونصف أنبوبة غاز وهً كافٌة لتلبٌة إحتٌاجات الفالح من الغاز 

السماد لحوالً شهرٌن و نصف فً  ولتلبٌة إحتٌاجاته من ساعات فً الٌوم  4بمعدل 

 ".السنة

 

 ;مدٌر هٌئة وزارة البٌئة باألقصر، أبو المجد عامر. د وفً معرض مشاركته قال 

عن سٌاسة وزارة البٌئة فً تشجٌع المشارٌع البٌئٌة عن عالقة الزراعة بالبٌئة و عن

ثم مساندهم حتً ٌنجح المشروع و ٌصبح ، طرٌق اعطاء منحة ألصحاب المشارٌع

مستدام و قادرا علً ادارة نفسه ثم تنسحب وزارة البٌئة من الصورة و تدع االدارة 

لدٌنا و لكن ، سٌاسة فً األقصر بعدللألسف لم نستخدم هذه ا. "لصاحب المشروع

اعادة تدوٌر قش  لمشروع دعمه  أبو المجد. د أبدى كما ". هنا قرٌبا ذلكالنٌة لفعل 

 . األرز بدال من حرقه و أوضح أن له فائدة اقتصادٌة أٌضا و لٌس فقط بعد بٌئً

مشاكل لملخصا ، باألقصر أمٌن عام اتحاد الفالحٌن، صالح ج مصطفًاالحوقدم 

نقص األسمدة و المبٌدات و المعدات : فً بضع نقاط أساسٌة محافظة الفالحٌن بال



ج مصطفً مثال اأعطً الح. و الفساد فً مكاٌلة المحاصٌل قبل التعاقد الزراعٌة

عند تسلٌم المحصول طن من القصب  53ال تسجٌل ٌتم  "بمحاصٌل القصب و قال 

لٌة آفٌجب علً الدولة خلق . للفالح بٌرظلم ك وهذا ، فقططن  7أو  6 على أنهم 

 ".عند تسلٌمها المحاصٌلوزن لمراقبة المسؤولٌن عن 

 

للطماطم  لتصدٌر" دكتورال" ، مدٌر شركة السٌد عالء العشري تجاوبو هنا  

ج مصطفً موضحا أن ما تنفذه امع الح المجففة وإعادة تدوٌر المخلفات الزراعٌة،

لتغنً الفالح عن  توفر السمادشركته و شركة الخضٌري تعتبر حلول جذرٌة لمشكلة 

 –فً توفٌر سماد كٌماوي و ٌستخدم السماد الطبٌعً بدال منه االعتماد علً الدولة 

نبذة عن شركته التً  و أعطً السٌد عالء. سواءا كان كومبوست أو روث حٌوان

أما المخلفات "قصب السكر الً علف حٌوان ثم أوضح دة تدوٌر قش تعمل علً اعا

عن  التً النستطٌع استخدامها فً صناعة العلف تستخدم فً صناعة الكمبوست

بدال من االلقاء فً األماكن  -طرٌق البكتٌرٌا و الذي ٌستخدم كسماد طبٌعً بعد ذلك 

مزارعٌن مجانا ثم نبٌع فنحن نجمع المخلفات من ال. العامة أو الحرق للتخلص منها

بعدها انتقل السٌد ". لهم العلف و الثماد بسعر مخفض جدا و منافس ألسعار السوق

التً تصنع فً األقصر و تصدر الً " الطماطم المجففة"عالء الً منتجه الثالث 

أوال فً  :ساسٌن التجاههم لهذه االستراتٌجًهناك سببٌن أ أوضح أن أوروبا و

مما ٌجعل أوروبا سوق  كس أوروباة علً عاألقصر تعتبر شمس ساطعة طوال السن

. خصبة للتجارة فً الطماطم المجففة التً تحتاج الً شمس و درجة حرارة عالٌة

ثانٌا ألن زراعة و بٌع الطماطم الطازجة فً مصر عالً جدا فاألسواق مكتفٌة و لم 

أحٌانا ٌكون أرخص من التكلفة  –رخٌص جدا ٌعد هناك حاجة مما جعل سعر البٌع 

ولة و فبهذا تساهم شركة الدكتور فً ادخال العملة الصعبة للد. فٌخسر المزارع

هنا المثٌر لالهتمام و . الطماطم فً األسواق زٌادة عرض للمزارع و تحل مشكلة 

تحتاج الطماطم أن تترك فً الشمس لمدة  "سرعة العملٌة فأوضح عالء بساطة وهو 

عادة التبخٌر بإوروبا ثم تقوم الدول األوروبٌة ثم تعلب و تبعث أل. أٌام فقط 7ل  1

كان  الشركة كما أن أخر عقد وقعته. فهً عملٌة سهلة و الطلب كبٌر. ٌبو الترط

مما ٌحتاج الً زراعة و حصد حوالً  ; طن طماطم مجففة 513 ٌقضً بتصدٌر



أضاف ان الشركة بدأت و ". فدان 63ل  13فً  طازجة  طن طماطم 5133

مع الفالحٌن حٌث ٌثبت سعر شراءه للطماطم من " العقد المحدد مسبقا"تستخم الٌة 

 ٌؤثر باإلٌجاب علىد فٌطمئن الفالح لثبات رزقه مما الفالح علً مدار مدة العق

 .معه للتعاقد المزارعٌن  و ٌتشجع أحوال السوق

 

 

 

 :عه مىتدى القاهزة للتغيز المىاخيوبذة 
 

ي هى ػببسة ػه سٍست مه اٌفؼبٌيبث اٌشهشيت اٌخي حشمي إٌي خٍك آفبق ٌخببدي مىخذي اٌمبهشة ٌٍخغيش اٌمىبخ  

اٌخبشاث وسفغ وحىميت اٌىػي وحشجيغ اٌخؼبون مب بيه صبوؼي اٌمشاس اٌسيبسي ومجخمغ األػمبي واٌمجخمغ 

ببٌخؼبون  3122فً وىفمبش يش اٌمىبخي ولذ أطٍمج مببدسة  مىخذي اٌمبهشة ٌٍخغ. اٌؼٍمي ووزا اٌمجخمغ اٌمذوي

بيه اٌسفبسة األٌمبويت ووصاسة اٌذوٌت اٌمصشيت ٌشئىن اٌبيئت وجهبص شئىن اٌبيئت وهيئت األٌمبويت ٌٍخببدي 

اٌؼٍمي واٌىوبٌت األٌمبويت ٌٍخؼبون اٌذوٌي واٌٍجىت اٌمصشيت األٌمبويت اٌؼٍيب اٌمشخشوت ٌٍطبلت اٌمخجذدة وفبػٍيت 

 .ٌبيئتاٌطبلت وحمبيت ا

  


