
 

  ٢٠٠٩مارس   ١٥ Crop Biotech Updateالنسخة العربية من 

  احتفال بالدكتور نورمان بور لوج 
  

والحائز على جائزة نوبل للسالم " ا ب الثورة الخضراء " احتفل الدكتور نورمان بور لوج 
فاز بجائزة نوبل للسالم لنجاحة فى التغلب على المجاعة فى  ٢٠٠٩مارس  ٢٥فى  ٩٥بعام 

وكانت ھذة المرة االولى فى تاريخ جائزة " الثورة الخضراء " جميع انحاء العالم من خالل 
الذى ينتج " المعجزة " الجائزة لالنجازات فى مجال الزراعة لقد انتج القمح  نوبل ان تمنح

  .مدرة ثالثة اضعاف االصناف العدية وساعد دول الھند والباكستان للتغلب على مجاعة 
كمية ونوعية وتوافر الغذاء بور لوج جائزة الغذاء العلمى النقاذ الحياة من خلال زيادة . اسس د

  بور لوج فى الموقع االلكترونى. المزيد عن دونجد . فى العالم 
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كاليف جيمس مؤسس ورئيس . الخامس والتسعون قدم د بور لوج. بمناسبة عيد ميالد  د
ھذة الكلمات ) ISAAA (الھيئة الدولية الكتشاف تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

  . اليوم ) وليس كبرا ( صغرا عاما  ٩٥ابعث انا وجيليز احر تمانينا فى عيد ميالدكم : نورم 
  الغرب ، الشرق ، والجنوب ، الشمال 

  بانة االفضل " نورم "يقدر 
  ليمكن لرجل الوصول لحجم عظمتة وھذا سبب حصولة على جائزة نوبل  بارك اللة 

وادارة وموظفى الھيئة الدولية الكتشاف تطبيقات التكنولوجيا الحيوية كاليف وجيليز جيمس 
  .الزراعية فخورين بانك االب الراعى للھيئة 

  
مليون دوالر امريكى لتطوير  ٣٠الصين تقدم منحة بمقدار 

  الزراعة بدول العالم النامى 
منظمة االغذية  مليون دوالر امريكى مع ٣٠وقع وزير الزراعة الصينى اتفاق تعاونى بمقدار 

ھذا االتفاق التاريخى مع الصين يظھر " خاصة فى افريقيا ، والزراعة فى دول العالم النامى 
جوس ماريا  " على اھمية الدور الذى يمكن ان تلعبة الصين فى المجتمع العالمى اليوم 

راعة بنو سوميس مساعد المدير العام للفاو والتى وقعت االتفاقية فى بكين مع مساعد وزير الز
اعلنت ذلك ، دين ستركز المنحة الصينية للفاو بشدة على افريقيا ولكنھا تستبعد مناطق اخري 

سوف تقدم . دوالر سنويا ماليين  ١٠منظمة االمم المتحدة بوضحة ان المنحة ستكون بواقع 
الصين خبراء لدول العالم النامى للمساعدة الفنية والتدريب وبعد المدخالت الزراعية مثل 

  االسمدة والتقاوي 
للتعاون بين الجنوب الغرب والتى  ٢٠٠٥نظمة الصين مع الفاو شراكة استراتيجية فى عام 

اعلنت الفاو . فيھا تساعد الدول النامية بعضھا من خالل نقل المعرفة واالشخاص والتكنولوجيا 



خبير صينى قد عملو فى جميع مناطق العالم ومنھا شبة الصحراء االفريقية  ٧٠٠من ان اكثر 
  بى والباسيفيك منذ بداية التعاون بين الجنوب والجنوب والكاري


