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(MENAFN - Youm7) نظم معهد بحوث القطن، التابع ملرکز
البحوث الزراعیة بوزارة  الزراعة، ورشة عمل مشترکة مع وفد

من رابطة الصناعة األملانیة ملناقشة سبـل وإمکانیات التعاون
فی مجال إنتـاج وتصنیع وتسویق القطن العضوى املصرى.

وقال الدکتور هشام مسعد مدیر معهد بحوث القطن بمرکز
البحوث  الزراعیة، إن ورشة العمل تم تنسیقها مع املکتب
التجارى املصرى ببرلین واملنظمة اآلورومـتوسطیة للتعاون

االقتصادى واإلنمائی، متابعا أنه تم تقدیم عرضین تقدمیین
حول منظومة القطن فی مصر ودور معهد القطن فی إنتاج

وتنمیة محصول القطن، فضال عن استعراض دور معهد القطن
فی إنتاج القطن العضوى، الفتا إلی أنه تمت إقامة  مائدة

مستدیرة للمناقشة وتبادل اآلراء نـحو سبل وامکانیات التعاون
بین الطرفین.

وأشار الدکتور هشام مسعد مدیر معهد بحوث القطن بمرکز
البحوث  الزراعیة، إلی أن الوفـد األملانی بصدد تنفیذ مشروع

مدته اربـعة سنوات الستیراد قطن عضوى من مصر إلنتاج
منسوجات قطنیة فائقة الجودة  تستخدم � صناعة

املفروشات واملالبس املنزلیة.

وفی سیاق متصل أثنی الوفد � النظام القائم بمعهد
القطن وأبدى إعجابه بصفات األصناف التی ینتجها املعهد

والتی تم استعراضها بورشة العمل.

 یذکر أن اللجنة الوزاریة للقطن والتي تضم � عضویتها،
السید القصیر وزیر الزراعة واستصالح األراضي، وهشام توفیق

وزیر قطاع األعمال العام، ونیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة،
عقدت   اجتماًعا  الشهر املاضی ملتابعة استکمال تنفیذ
املنظومة الجدیدة للقطن املصري، وذلك بمقر وزارة قطاع

األعمال العام، وأکد وزیر قطاع األعمال العام، مقرر اللجنة، �
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الجهود املبذولة لتحسین جودة القطن املصري واستعادة
مکانته وسمعته املتمیزة عاملیا، � ظل التعاون والتنسیق

املشترك بین الوزارات الثالث املعنیة، لتطبیق استراتیجیة
النهوض بالقطن املصري والتي تشمل تحسین أسالیب الزراعة
والجني ونظام تداول األقطان لتحفیز املزارعین، وکذلك تطویر

املحالج التابعة لقطاع األعمال العام باستخدام تکنولوجیا
حدیثة.
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