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في جىلة تفقدية بكلية الزراعة
القاضي :الحفاظ علي المال العام مهمتنا والسماح بإهداره جريمة
قام الدكتور /السيد القاضي  -رئيس جامعة بنيا بجولة في
كمية الزراعة بمشتير رافقو خالليا الدكتور /جمال اسماعيل
 نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعميدكميو الزراعة الحالي الدكتور /محمود مغربي والسابق
الدكتور /ماىر حسب النبي وعميد الطب البيطري الدكتور/
محمد غانم ووكيل كمية الزراعة الدكتور /عادل بينساوي
والعديد من أعضاء ىيئو التدريس وأمناء الجامعة المساعدين ،قام خالليا بتفقد األعمال
الجارية في المزرعة السمكية التي يتم انشاؤىا حاليا  ،واستمع لشرح من الدكتور /سمير -
المشرف عمي المشروع حول ما تم انجازه بمشروع المزرعة السمكية والذي اشار أن
المشروع في التشطيبات النيائية و البدء في اإلنتاج وقد استجاب رئيس الجامعة لما طمبو
المشرف عمي المشروع وكمف بيا اإلدارة اليندسية بالجامعة التخاذ الالزم.
وشدد القاضي عمي ضرورة اإلنتياء من كافة المنشئات في أسرع وقت ممكن حتي تصبح
جاىزة لإلنتاج في أسرع وقت ممكن.
ثم تابع القاضي جولتو وقام بزيارة الصوب الزراعية الممحقة بالمزارع السمكية وعددىا
ثالث صوب لإلنتاج الزراعي بدون تربة وقام كذلك بزيارة وحدة التفريخ إلنتاج زريعة
األسماك ،واستمع إلي شرح من الدكتور /انور عن إنتاج الكمية من الزىور والورود البمدية
والخضروات التي تعد مسرحا تعميميا وتدريبيا لمطالب في أقسام البساتين والخضر في
الصوب واألراضي المخصصة لذلك.
وطالب القاضي بزيادة أعداد الصوب لتحقيق زيادة ممموسة في منتجات الكمية بما يمثل
تخفيفا عمي المواطنين في حالة بيع الكمية لمنتجاتيا ليم.
ثم انتقل رئيس الجامعة والوفد المرافق لتفقد مبني التنمية الشبابية والمالعب لإلطمئنان
عمي استكمال التجييزات الخاصة بيم ،وطالب بأىمية االستخدام األمثل لممباني
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والمنشئات التي تعد استثما ار من قبل الدولة وتعود بالنفع عمي الطالب وأعضاء ىيئة
التدريس والعاممين والمواطنين.
وقال القاضي أن عدم استخدام ىذه المباني بكفاءة تامة يعد اىدا ار لممال العام وىو ما ال
يسمح بو ،مشي ار أن ميمتنا الحفاظ عمي المال العام الذي ىو مال الشعب والذي يجب
ادارتو بما يحقق مردودا مناسبا باعتباره استثما ار من قبل الدولة لصالح المواطنين واتمني
التوفيق لمدكتور /عاطف النمر  -المشرف العام الجديد عمي المركز لتفعيل دور المركز
في تأىيل واعداد الشباب بالجامعة.

