
     
              

 

، قامت منظمة الفاو وبالتعاون مع وزارة ب ي رعاية معالي وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاج 

وة الحيوانية وتغذية  ن إنتاجية الثر ن لتحسي  الزراعة بتوزي    ع بذور علفية عالية الجودة عىل المزارعي 

ي محافظة نينوى
ن
 الحيوانات ف

 

ي / نوفمث   26الموصل 
ن
ين الثان ي العراق)فاو(  األغذية : بدأت منظمة2020 تشر

 
والزراعة لألمم المتحدة ف

ي من بتوزي    ع بذور األعالف للدفعة األوىل من المزارعي    وع فاو الممول من  الماشيةمرب  المستفيدين من مشر

ي  ي محافظة "االتحاد األوروب 
 
ية ف دعم سبل العيش الزراعية للعائدين والمجتمعات الريفية وشبه الحض 

 ". وىنين

وة الحيوانية  بحضور المهندس فهد علي معاون مدير زراعة نينوىالبذور  وقد تم توزي    ع  ومدير دائرة الثر

ي نينوى. ،
 
وع فاو ف أوضح المهندس فهد علي أن توزي    ع بذور العلف الحيوانية عالية الجودة وقد  وممثل مشر

ي  500عل  بذور العلف المخصصة بدونم  1000 من المحافظة سيسمح بزراعة الماشيةمزارعا من مرب 

ي  لتغذية الحيوانات
 
ي تعتث  أفضل من الناحية التغذوية وستساعد ف

ي  والت 
 
.  زيادة ف ي

اإلنتاج الحيواب 

ا محافظة نينوى تضطلع بدوًرا أن إىل اإلشارة مع ي  ُمِهمًّ
 
 .األغنام للسوق المحلي والتصدير تربيةللغاية ف



     
وعفاو من خالل تهدف  وة  إنتاج إىل تحسي   الجوانب المختلفة لسلسلة ها هذا مشر الثر

وة الحيوانية من خالل االهتمام  ي قطاع الثر
 
وع العديد من التدخالت ف الحيوانية بأكملها؛ وسيشمل المشر

وط الصحية   ي  تخزينه، وتسمي   الخراف من خالل دورات تدريبية مخصصةوطرق  للحليب بالشر لمرب 

ي األلبان  ية الماش  ومنتج 

وع تم اختيار المستفيدين من هذا  أنه . علمالذلك وتزويد المزارعي   بالمعدات الالزمة كوكذل  عل  بناء  المشر

ي وقت سابق من هذا العام
 
ي الوزارة ف

ي أجرته فاو بالتعاون مع موظف 
 .مسح ميداب 

ي العراق عن شكره لالت
 
ي أعرب الدكتور صالح الحاج حسن، ممثل الفاو ف

ي عل دعمه السج  حاد األوروب 

كاء  ي العراق وكذلك التعاون المثمر الذي تتلقاه المنظمة من الشر
 
ي تطوير قطاع األغذية الزراعية ف

 
للمساعدة ف

 .المحليي   

وة الحيوانية من جانبه  ي منظمة قال الدكتور شاذىلي كيوىلي خبث  الثر
 
فاو، والمسؤول عن أنشطة هذا ف

وع، إنه مشور للغاية ي الوقت المحدد  المشر
 
ي أن لموسم الزراعي للرؤية توزي    ع البذور ف

 
. وأعرب عن أمله ف

علف ، حيث يوجد طلب واضح عل األعالف اليكون هذا الدعم حافزا للمزارعي   لزراعة المزيد من محاصيل 

 .المغذية للحيوانات

  :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب

 ، ممثل منظمة االغذية والزراعة في العراق نور صالح الحاج حساللدكت
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