بيان إعالمى بشأن
مؤتمر األلبان المتوسط )(LACTIMED
إنطلقت باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم األثنين الموافق 4152 /9/51
فعاليات "مؤتمر األلبان المتوسطية  "LACTIMEDوالذى تستمر فعالياته على مدار خمس ايام بمقر
األكاديمية الرئيسى بأبى قير.
وذلك بحضور:
 األستاذ الدكتور /خالد حنفى

وزير التموين والتجارة الداخلية

 اللواء /طارق المهدى

محافظ األسكندرية

 األستاذة /وفاء صبحى

نائب رئيس الهيئة العامة لألستثمار
والمناطق الحرة

 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية

اكد األستاذ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خالل إفتتاحه مؤتمر ألبان المتوسط
أن مصر تسير حاليا نحو التقدم بخطي سريعة النها تنتهج حاليا تحويل االفكار الي مشروعات واقعية
ملموسة مشيرا الي أنه من المشروعات الناجحة مشروع ترويج منتجات االلبان المتوسطية والذي يموله
االتحاد االوروبي بقيمة  2ماليين و 911ألف يورو ويهدف الي إنتاج وتوزيع منتجات الحليب النموذجية
المبتكرة ومشتقاتها وذلك في  6دول وهي مصر ولبنان وتونس وفرنسا واليونان وإيطاليا.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن صناعة االلبان من الصناعات الهامة والبد من تطوير
سالسل االمداد من االنتاج وحتي التسويق والتعبئة والتغليف والنقل والتداول والتخزين وسالسل االمداد
وغيرها حتي يمكن تعظيم االستفادة منها حيث هذه الصناعة توفر الكثير من فرص العمل مشيرا الي
ضرورة دراسة حاالت النجاح من خالل تنظيم سالسل االنتاج المحلية ومواكبة المنتجين في تطوير
مشروعاتهم وإيجاد قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم

من جانبه أكد اللواء طارق المهدى محافظ األسكندرية على سعادته بدعوته لحضور والتواجد
بمؤتمرالبان المتوسطية  LACTIMEDمشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات خاصة وأنه يضم
العديد من األفكار فى مجال اإلنتاج وأنه البد أن يكون هناك رؤية واضحة من كافة العقول التى تحضر
المؤتمر خاصة وأنهم يتحدثون على صناعة فى غاية األهمية وهى صناعة األلبان التى البد أن يوفر لها
العديد من النقاط الرئيسية مثل اإلنتاج والتسويق مشدداً على أنه يتمنى أن تشارك محافظة األسكندرية بشكل
رئيسى الفترة القادمة فى مثل هذة المؤتمرات والمشروعات التنموية الهامة .
اكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى أن األكاديمية العربية تحرص دائما ً على إستضافة وتنظيم المؤتمرات الهامة و وأن مؤتمر
البان المتوسط  LACTIMEDوالذى يستمر فعالياته على مدار خمس أيام يحمل جمع رائع من العقول التى
طالما كان هدفها األول خدمة المجتمع العربى والمصرى وأن حرص األكاديمية جاء بفضل كونها أحد
منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة بيت الخبرة فى الوطن العربى .
وأضاف رئيس األكاديمية أن مشروع ألبان المتوسط "الكتيميد" والخاص بتطوير السالسل العنقودية
لصناعة األلبان والترويج لمنتجات البان البحر المتوسط يعد مشروعا ً تنمويا ً ضمن  55شريكا ً من مختلف
دول شمال وجنوب المتوسط تضم ( مصر – لبنان – تونس – إيطاليا – واليونان – فرنسا ) بهدف تعزيز
مجال صناعة منتجات ألبان البحر األبيض المتوسط التقليدية مشيراً إلى أن األكاديمية اليوم تحتفال بإنتهاء
المرحلة األولى من مشروع  LACTIMEDوهو المشروع الذى يهدف إلى تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات
الحليب النموذجية المبتكرة ومشتقاتها فى حوض البحر المتوسط من خالل تنظيم سالسل اإلمداد المحلية
والعمل على تطوير مشروعات المنتجين وإيجاد قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم  ,فضالً عن تعزيز الحوار
بين المنتجين ومنظمات الدعم والجهات المالية الوطنية والفعالة .

