“”There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread
Mahatma Gandhi
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برلمانيون بارزون من الھند يتعھدون بدعم إمسام

الصورة األولى :الصورة من اليمين الى اليسار :سعادة النائب البرلماني شير سينغ غوبايا مع
المستشار فيكرانت صاندال ،الصورة الثانية :المستشار صاندال يسلم تعھد إمسام للنائب سينغ
بحضور السياسي البارز ھارمندر ديلون.

الشريك االستراتيجي إلمسام مختبرات ھاش للتقنية الحيوية والصورة توضح المختبرات
ومزارع االسبيرولينا ووسائل البحث العلمي وانتاج االسبيرولينا في منطقة داسويا بوالية
البنجاب في الھند.
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مختبرات ھاش للتقنية الحيوية ،الشريك االستراتيجي إلمسام بالھند :في إطار الجھود
المستمرة لنشر انتداب إمسام والستئصال سوء التغذية في العالم؛ تمكن المستشار الرئيسي
ألمين عام إمسام بالھند السيد فيكرانت صاندال من الحصول على دعم الحكومة الھندية من
خالل النائبين البرلمانيين البارزين سعادة شير سينغ غوبايا ،وسعادة بالويندر سينغ بھندر،
واللذان قاما بزيارة مزارع االسبيرولينا للشريك االستراتيجي إلمسام بوالية البنجاب بالھند.
وخالل الزيارة تم اطالع النائبين على إحصاءات سوء التغذية في الھند والعالم ،مع الشرح
المفصل لجھود إمسام وعائلة صاندال في مجال مكافحة المشكالت االجتماعية مثل سوء
التغذية في الھند والعالم ،وتم تسليط الضوء على مشروع "براياتنا  ..محاولة لعالج
السرطان" في المناطق التي ينتشر فيھا المرض بوالية البنجاب ،واوضح السيد صاندال
بالتفصيل عن التأثير االيجابي للطحالب الخضراء المزرقة مثل االسبيرولينا على سوء التغذية
واألمراض المزمنة مثل السرطان.
وعلّق سعادة النائب شير سينغ قائالً" :لقد تأثرت جدا عندما رأيت جھود شريك العمل
االستراتيجي إلمسام ،مختبرات التقنية الحيوية للبحوث وانتاج االسبيرولينا ،وأنا أھنئ السيد
صاندال إلقامة مثل ھذا المشروع النبيل في والية البنجاب مع الھدف النبيل النقاذ حياة
الماليين من األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد واألمراض المزمنة مثل
السرطان .وأؤكد تعھدي بالدعم الكامل لجھود السيد صاندال نحو تحقيق انتداب إمسام للقضاء
على سوء التغذية وفقا ألھداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية ووفقا ً إلعالن روما بشأن األمن
الغذائي العالمي عام ١٩٩٦م .وسوف أقوم بمتابعة ھذه المسألة مع حكومة والية البنجاب
وكذلك الھند لتوسيع التعاون بينھما ألقصى الحدود في ھذا السياق ".
ومن جانبه أكد سعادة بالويندر سينغ بھندر ،عضو البرلمان عن بالغ تقديره للجھود
المخلصة للسيد صاندال على أرض البنجاب وتعھد بتقديم الدعم له من أجل ھذه القضية ذات
الھدف النبيل .وأكد على تعھده أيضا ً بتسليط الضوء على ھذه المسألة مع الحكومات الوطنية
والدولة والحصول على الدعم الالزم والموافقات من أجل فتح بوابة إلمسام في جنوب شرق
آسيا ليكون المقر الرئيسي في والية البنجاب.
وأطلع السيد صاندال كال من البرلمانيين البارزين مؤكداً أن  ٪٢٢من سكان الھند يعانون من
سوء التغذية الحاد ،حسب اإلحصاءات أي ما يقرب من  ٢٦٠مليون نسمة و ھي مسألة تثير
قلقا ً بالغا ً ،مضيفا ً أن االسبيرولينا ھي أداة فعالة للقضاء على سوء التغذية ،كما أنھا أھم
المصادر الطبيعية للمغذيات النباتية واألحماض األمينية األساسية واألحماض الدھنية والمعادن
والفيتامينات ،وأكد على أن الحكومة الھندية بحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتوزيع
االسبيرولينا على مستوى القاعدة ،مضيفا ً أن معالي رئيس الوزراء الھندي مانموھان سينغ
وصف سوء التغذية بأنھا "عار وطني" ،وھناك حاجة ملحة لوضع خارطة طريق لجھد
تعاوني لمكافحة سوء التغذية على الصعيد الوطني.
السيد صاندال قدم أيضا ً شرحا ً وافيا ً لعضوي البرلمان عن انتداب إمسام وكذلك الجھود التي
العالمية الجارية لمكافحة سوء التغذية وعالوة على ذلك ،فقد تحدث سعادة شير سينغ خالل

الزيارة عبر الھاتف الى سعادة األمين العام السفير ريميجيو مارادونا واعلن دعمه الكامل
لتحقيق أھداف إمسام ووجه الدعوة إلى األمين العام لزيارة الھند ،وبدوره شكره األمين العام
واعرب عن سعادته بھذا التعھد ،وأطلعه عن المشاريع الجارية التي تنفذھا إمسام.

األمين العام إلمسام سعادة السفير ريميجيو مارادونا ثمن جھود السيد
صاندال في تسليط الضوء على انتداب إمسام على المستوى الوطني،
بطريقة يمكن أن ينظر إليھا باعتبارھا خطوة نحو تعاون طال انتظاره مع
الحكومة الھندية .وأضاف قائالً " :أنا ممتن جدا لعضوي البرلمان
الھندي البارزين سعادة بالويندر سينغ بھندر ،وسعادة شير سينغ غوبايا
على تأييدھم إلعالن دعم انتداب إمسام للقضاء على سوء التغذية ،وإنني
أناشد الحكومة الھندية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتعامل مع برنامج شامل للتوزيع
الوطني لالسبيرولينا للتعامل مع سوء التغذية الحاد في الھند ،ونحن بدورنا تلتزم التزاما تاما
فريق إمسام لتقديم كل المساعدات الالزمة للحكومة الھندية لھذا الغرض.

* *** *
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إمسام ممولة كليا ً من خالل المساھمات الخيرية لألفراد ،المؤسسات ،األعمال ،والحكومات
للمزيد من المعلومات عن إمسام وعملھا يرجى زيارة الموقعwww.iimsam.org :
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