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حول  العام الجمھورآراء و )AAAS( بالعلم للنھوض ا7مريكية الرابطة علماء راءاستط,ع رأي Dللدراسات  بيو مركز أجرى
  .الحيوية الطبية العلومبشأن  العلماءوالعامة  معتقدات بين واسعة فجوة ھناك أن النتائج أظھرت .العلم المتعلقة القضايا بعض

  

يرى  أخرى، ناحية من .لPكل بصفة عامة آمنة غير ا7غذية المعدلة وراثًيا أن )%٥٧( جھور العامة نصف من أكثر رىي
 ھناك ،(بند تناول ا7غذية المعدلة وراثًيا) تحديًدا البند ھذا في .عام بشكل آمنة وراثًيا المعدلة ا7غذية أن )%٨٨(علماء ال أغلبية
  .الدراسة فياDراء  بين جدوُ  فرق أكبر وھي والعلماء، الجمھوررأي  بين% ٥١تمثل  فجوة

  

  

  

and-org/2015/01/29/public.pewinternet.//www:http- التالي الرابط على الدراسة حول المزيد أقرا

society/-and-science-on-views-scientists.  
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  أفريقيا

  وراثًيا المعدلة الواردات عن الحظر لرفع التماًسا يقدمون كينيا في القطن مزارعي

 

 ميرو،و ،وماكويني مشاكوس،و كيتوي،وكيرينياجا، و ،إمبو: كينيافي  والوسطى الشرقية المقاطعاتب نوالمزارع مقد
 واردات نع الحظر رفعو وراثًيا المعدل Btالـ  قطنفيه بجلب بذور  ونطالبي الكيني للرئيس,غ رسمي ب ،وثاراكاومورانجا، 
  .كينيا في وراثًيا عدلةالمُ المنتجات 

  



 وا7مراض اDفات ذلك في بما القطن، قيمة سلسلة في منھجيال فشلالإلى  للرئيسالُمقدم  ھمالتماس فيأشار المزارعون و
 المزارعين يجني أن ينبغي هأنذكروا  كما .الب,دمزدھًرا يوًما ما في الذي كان  القطنقطاع  انھيار في ساھمت التي والعوامل
 الزراعية البحوث لمنظمةالتابع  Btالـ  قطن مشروع خ,ل من للحشرات المقاوم القطنأبحاث  حققتھا التي البحثية الجھودثمار 

  .)KALRO( كينياب الحيوانية والثروة

  

 أفريقيا في الزراعية الحيوية لتكنولوجيال المفتوح لمنتدىل واحدال يومال حدث نھاية في المزارعين يممثل قبل منالب,غ  قراءة تم
)OFAB(، كينيا شرق إمبو مقاطعةب إمبو جامعة كلية في قدعُ  الذي ،كينيا رعف.  

  

 مزارعي مع تعمل حكومية غيرمحلية  ةمنظم( ICOSEEDمنظمة  مع بالتعاون كينيا- OFAB منتدىبواسطة  الحدث تنظيم تم
وح,جي  المزارعينفرد من  ث,ثين من أكثر الحدث حضر .إمبو جامعة وكلية )كينيابوسطي مقاطعة الال في مقرھايقع  القطن
  .العلماءو والمنظمين اXع,م ووسائل الجامعة أعضاءو مقاطعةبال التنفيذيين والمديرين القطن

  

  .org.bbitta@isaaa اXلكتروني البريد على بيتا بريجيت مع صلوات التفاصيل، من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  ا�مريكتين

  

  الجفاف لتحمل النباتات برمجة إعادة

  

 ھرمون ھوحمض ا7بسيسيك  .الجفافتحمل  من تعاني التي النباتات في ا7بسيسيك حمض أھميةبلفترة طويلة تم ا?عتراف 
 رش تمي .الثغور إغ,ق طريق عن المياه استھ,ك ليقلتو نموال طيثبويعمل على ت الجفاف ظروففي  النباتات تنتجه يإجھاد
 باھظ 7نه فعال غير الطريقة بھذه استخدامهن إ? أ ،بقائھا تسھيلتحسين ولبحمض ا7بسيسيك  الجفاف من تعاني التي النباتات
 بقيادة ريفرسايد، كاليفورنيا جامعةب الباحثون طور ،لذلك .النباتية الخليةيتحلل بسرعة بمجرد دخوله و ضوءحساس للو الثمن
 برمجة إعادة طريق عن ذلك تم .حمض ا7بسيسيك غياب في الجفافعلى تحمل  النباتاتمساعدة  شأنھا من وسيلة كاتلر، شون
مبيد الفطريات  خ,ل من تفعيله يتم محور بروتين مستقبل إدخالمن خ,ل  الطماطم ونباتات ا7رابيدوبسيس نبات

 اللفحة مرضلمكافحة  المستخدمة الزراعية الكيماويات أحد ھوالمانديبروباميد  .حمض ا7بسيسيك من بدً? المانديبروباميد 
  .والخضروات الفواكه في المتأخرة

  

 .المانديبروباميدب ھارشبعد  الحياة قيد علىظلت  الجفاف لظروف تتعرضالتي  ةبرمجالم النباتات أن دراستھم جائنتكشفت 
 مع فعال بشكل ،حمض ا7بسيسيك مستقب,ت من جديدة نسخة بمثابةيعمل الذي  ،المحور البروتينواستجاب مستقبل 
  .المياه استھ,ك من للحد وراقا7 في الثغور إغ,قمن خ,ل حمض ا7بسيسيك  عملمحاكاة  على اقادرً  وكانالمانديبروباميد 

  

  edu/26996.ucr.http://ucrtoday :التالي الرابط من الكامل المقال اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الرفيعة الذرة إنتاجية تحسين

  

 امصدرً  حبوبالأن تكون  يمكنو .احبوبھبسبب  المتحدة الو?يات في المزروعةالقيمة  النقدية المحاصيل حدالرفيعة أ الذرةُتعد 
 لجفافالمحاصيل المقاومة لفإن الذرة الرفيعة من  ذلك،ل وباXضافة .والتغليف التعبئةو البناء ومواد واXيثانول وا7ع,ف للغذاء
 من الصفات ھذه تجعل .والمختلفةة رتفعالم الحرارة اتودرج ا7سمدة وانخفاض التربةفقر في ظل ظروف  زراعتھا ويمكن

لوزارة الزراعة ا7مريكية  ةالتابع الزراعية البحوثھيئة ى الباحثون بوقد أجر .للمزارعين اجيدً  بديً,  محصوً? الذرة الرفيعة 
)USDA-ARS( كفاءتھاوإنتاجيتھا  لتحسينالرفيعة  الذرة على بحثية دراسة.  



  

المزيد من البذور  إنتاج على القدرة لديه طافررفيعة  ذرة، حيث طوروا نبات تكساس و?يةب باحثونالأجراھا  أخرى دراسة في
 التي العنقود الزھري) في الموجودة الصغيرة الزھور من مجموعة( السنيب,تفحص  خ,ل من ذلك تمو ،%٤٠ إلى ٣٠بنسبة 
"، الميثان سلفونات إيثيل" الكيميائيالعامل بواسطة  أو اXشعاععن طريق  طفرة إحداثوبعد  .يمةعق وأ خصبة تكون أن يمكن
 زھور،الطافرة إلى  الرفيعة الذرةسنيب,ت تحولت  ذلك،ل باXضافة .الرفيعة الذرةوكتلة العنقود الزھري في  حجم ةاديزلوحظ 
 الذرةس,?ت  معالرفيعة الطافرة المطورة  الذرةكما يمكن تھجين  .ةضجانال البذورالمزيد من  إنتاج على تھاقدراد من زمما 

  .التربية خ,ل الحبوب محصوللتحسين  ا7خرى الرفيعة

  

  htm.gov/is/AR/archive/feb15/sorghum0215.usda.ars.http://www :على المزيد اقرأ
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  الھادئ والمحيط آسيا

  

  وراثًيا معدلة قرنفل زھور قريًبا تستورد قد استراليا

  

 ستيراد? إنترناشونال ف,ور ديفيلوبمينتمن شركة  ترخيص طلب )OGTR(ا?سترالي  الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب تلقى
تتميز  .Moonvelvetو ،Moonberryو ،Moonaqua وھي وراثًيا المعدلةزھور القرنفل  من أصناف ث,ثة وتوزيع

 النباتات لتحديد ستخدميُ  ا7عشاب مبيداتواسم مقاوم ل جين على وتحتوي زھرةلون ال غيرأصناف القرنفل المحورة المذكورة بت
 اتمامً توزيعھا بصورة عادية وراثًيا و عدلةالم القرنفلزھور  استيراد سيتم ترخيص،وقتما يتم إصدار الو .المختبر في المعدلة

  .أستراليا فيوراثًيا المعدل  القرنفل زراعة طلبات الترخيص طلب يتضمن مل .المعدلةغير  قرنفلكزھور ال

  

 .htm.14079---com/News/NewsDetail.agropages.http://news التالي الرابط على المزيد اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  فيتنام ھانوي، في ٤٩ رقم ISAAA موجز إط*ق

  

ھيئة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  مع بالتعاون الزراعية للعلوم فيتنام وأكاديمية الريفية، والتنمية الزراعة وزارة عقدت
المعدلة وراثًيا /  التجارية للمحاصيل العالمي الوضع ملتقديبفيتنام  ھانوي فيفبراير  ٣ في ؤتمر) مISAAAالزراعية (

 مؤسسالو التقريرمؤلف  جيمس، ك,يف. داستعرض  .)٤٩رقم  موجز( ٢٠١٤الحيوية:  المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا
مليون  ١٨١٫٥تم زراعة  ،٢٠١٤ عام في هأنموضًحا  ،٤٩رقم  موجز، العناوين الرئيسية للISAAAلھيئة  فخريال رئيسالو

 تبنت دولة أحدث ھي ,ديشجبن أن اأيضً  داوأف .دولة ٢٨ في زارعمُ  مليون ١٨بواسطة  وراثًيا معدلةال محاصيلال من ھكتار
  .)Bt brinjal( وراثًيا المعدل الباذنجانتحديًدا و ،المعدلة وراثًيا ليصامحال

  

 تأشاربينما  الفلبين في وراثًيا المعدلة الذرة وفوائد تطبيق، ISAAAھيئة ل العالمي المنسق ،ھوتيا راندي. دوناقش 

 اXع,م وسائل دور)، إلى MABIC( الماليزي الحيوية التكنولوجيا معلومات لمركز التنفيذي المدير ،.ماھاليتشومي أرجوناند
  .التكنولوجيا ھذه فھم سوء ضد وراثًيا معدلةال محاصيلالالمتعلقة ب والموضوعية الصحيحة المعلومات توفير في

  

 الزراعة وزارةب والتكنولوجيا العلوم لقسم العامالمدير  – ويث ثي وينجن. دفيھم  بما وزاراتال رؤساءالحدث حضور  شرف
 المنظمينفرد من  ١٠٠ من أكثر هفي وشارك، الزراعية للعلوم فيتنام أكاديمية مدير كوانج، خاك ترينه. دو ؛الريفية والتنمية
 ؛والجمعيات الشركات وممثلي ؛البحوث ومعاھد ا7كاديمية ا7وساط وأعضاء ؛والزراعة والبيئة العلوم وزارات من والعلماء
 فعالةالتواصل ال وطرق ھاتسويق بعد وراثًيا المعدلة البذورتنظيم  حولا7سئلة وا7جوبة  مناقشات تراد .اXع,مية والوكا?ت

 .الزراعية الحيوية التكنولوجيامع الجمھور في مجال 

 



  

  

  .com.htttm@yahoo اXلكتروني البريد على فيتنام أجبيوتك من يل ھين مع التواصل يرجى البرنامج، تفاصيل معرفةل
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  الوراثي التعديل تكنولوجيا حول العام الوعي لتنمية تسعى الصين

  

الحيوية  تكنولوجياالب العام الوعيعزيز تل جھودھا فيتكثعلى  الصينستعمل 
 الحزب عن الصادرة الرئيسية السياسات لوثيقة اوفقً  ،٢٠١٥ عام في الزراعية
  .٢٠١٥ عام فبراير ٢بتاريخ  والحكومة الصيني الشيوعي

  

 الفنية الدراسةمن على  الدولةتعزز سوف ، فا7ولى المركزية الوثيقة في جاء وكما
 الوثيقةتعزي و .الحيوية الزراعية تكنولوجيالل العام والوعي الس,مة وإدارة

 التحديث على وتركز السنة،في  رئيسية اتسياس وثيقة أولإلى ا7ولى  المركزية
 الشيوعي للحزب المركزية اللجنة قبل منصدرت الورقة وقد  .الصين في الزراعي
  .الدولة ومجلس الصيني

  

 أخيًراسيتم  هأنبينج  جين شي الصيني الرئيس قال الماضي، العام المركزي الريفي العمل مؤتمر أمام ألقاھاالتي  تهكلم فيو
  .ال,زم الحذر توخييتم  طالما الب,د فيبأخذ مكانھا  للتكنولوجيا سمحيُ  أن وينبغي الصين، في وراثًيا المعدلة الكائناتقبول 

  

 ذلك في بما الصين في الزراعي القطاع تحديات على الضوء سلطتو "وا?بتكار ا?ص,ح تعزيز" على العام ھذا وثيقةتشدد 
  .التلوثتفاقم و المفرط، وا?ستغ,ل الزراعية الموارد ونقص اXنتاج تكاليف ارتفاع

  

 التالي الرابط من المقال أقرا التفاصيل، من لمزيد
htm.cn/news/dqnf/201502/t20150203_24951.gov.agri.http://english.  
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  النبات لنمو الرئيسي المفتاح آلية يكتشفون العلماء

  

 طوكيو جامعةب وزم,ئھم اليابان فيبمركز بحوث ريكن  علماءال اكتشف
 آلية مجموعةال اكتشفت .النباتات نمو في يتحكم الذيالمفتاح الرئيسي 

يسمح بالتحكم  BSS1/BZR1 يسمى بروتين حول تتمحور جديدة يةوخل

 البراسينوستيرويد ھرمونتأشير  تنظيم خ,ل من النبات ارتفاعفي  دقيقال
بيولوجي مثبط ( Brzبروتين وطافرة  نباتات المجموعة استخدمتو .النباتي

  .ليةھذه اD لدراسة )البراسينوستيرويدھرمون ل

  

 نظمي يذالو BIL1المفتاح الرئيسي الذي يحمل اسم  علىالباحثون  ركز
 يسمى بروتينوجود  اكتشفواوقد  .ا7رابيدوبسيس نباتألف جين في  ٣٠ من %١٠  نسبةشكً, م ،جينث,ثة آ?ف  حوالي
BSS1 مفتاح  مع يتفاعلBIL1 بروتين  حركة وادرسوبعدما  .سلبًيا البراسينوستيرويدھرمون تأشير  لتنظيمBSS1 خ,يا في 

 ليةاD واحددوقد  .في النبات الجذعية ستطالةعمل على تثبيط ا? كبيرة بروتيناتمركب ن وg كَ تَ  أنوجدوا  ،الضعيفةلھرمون ا
ن بواسطة  BIL1مفتاح التقاط خ,لھا  من يتمالتي  لةصh فَ مُ ال gمع بروتينالمذكور  البروتينمركب َتَكو BSS1، أن واواكتشف 

  .النواةالحركة داخل ب BIL1لمفتاح  سمحأنه ي يبدو البراسينوستيرويدھرمون انح,له بواسطة 

  

ن  إلى يؤدي البراسينوستيرويدھرمونات و BSS1بروتين  بين التفاعل أن ويبدو gالنبات، ارتفاعيسبب قصر  مما ،مركبَتَكو 

 مركز منالدراسة  قائد، ناكانو تاكيشيوقد صرح  .ا?رتفاع وزيادةالساق  استطالةيؤدي انح,ل المركب إلى  العكسوعلى 
 الفرصةتتيح لنا  تقنيات تطوير على ينقادرنصبح  أن نأمل نحن النتائج، ھذه على بناءً "قائً,  ،المستدامة لمواردا لعلوم ريكن
تقليل غاز ثاني أكسيد  في المساھمةباXضافة إلى  المفيدة، والمحاصيل النباتية الحيوية الكتلةفي  النبات ارتفاعفي  بحريةتحكم لل

  ."الجوي الغ,ف فيالكربون 

  

 .jp/en/pr/press/2015/20150207_1/.riken.http://www :التالي الرابط من المقال أقرا المعلومات، من لمزيد
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  أوروبا

  

  القمح في ا�وراق بقعة مرض لمكافحة جينية آلية يبحثون العلماء

  

 .أوروبا في القمحيضر حقول  مدمر فطري مرض وھو ،ا7وراق ةبقعمرض  انتشار وقفأن ت يمكنجينية  آلية العلماء اكتشف
 أعراض بدونلفترة طويلة  Zymoseptoria triticiيسمى  فطر نمو ھومرض بقعة ا7وراق ل الرئيسية السماتإحدى 
  .النبات أوراق ريدمالتي تنتھي بت واضحةال المرض مرحلة إلى يتحول أن قبل المضيف النبات خ,يا على يؤثروھذا  ،َمَرِضيhة

  

 كان TaR1المسمى  القمح بروتين أن ديامستثرو بحوثمركز و نيوكاسل جامعة من موشركائھ دورھام جامعةب الباحثون ووجد
 نبات دفاع تفعيلبإمكانھم  أن الباحثون ووجد .المرض أعراضدون إبداء  النمو ھذا على لحفاظالفطر من ا تمكين في أساسيا
 تنشيطأما ال .الوراثي التعديل أو التقليدية التربيةمن خ,ل  إما TaR1 بروتين مستوياتتعديل  خ,ل منفي وقت مبكر  القمح

 .راشتنا? على القدرة الفطريملك  ? عندما مبكرة مرحلة في المرض أعراضإظھار  يتم أن يعنيالنبات فھو  لدفاع مبكرال
  .فعالية أكثرتمكين مكافحة المرض بصورة  شأنه من ھذا أن الباحثون وأضاف

  



security/2015/150205-uk/news/food.ac.bbsrc.http://www- على الصحفي البيان أقرا التفاصيل، من لمزيد

aspx.wheat-in-disease-blotch-leaf-controlling-pr. 
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  العلمي البحث

  ا�رابيدوبسيس في والبرودة الجفاف تحمل ُيحسن MlNAC5 جين تعبير فرط

  

 الحيوية تهكتل إنتاجيةبسبب  المحتملة الحيوية لطاقةامن محاصيل  )Miscanthus lutarioriparius( حشيشةُيعد نبات ال
 استجابات في مةاھ أدوار" تلعب NACالبروتينية "النسخ  عوامل إن قاليُ و .مختلفةال بيئاتال مع التكيف على تهقدربجانب 
  .البيئية للضغوط النبات

  

 .نبات الحشيشة من MlNAC5 جين على دراسة للعلوم الصينية 7كاديميةمن ا تشو كينوجو ھوأجرى كل من رويبي وھكذا، 
 ظروف ظل فيتأخر التزھير و رقةِھَرم الوو التقزمإلى  ا7رابيدوبسيس نبات في MlNAC5لجين  طالتعبير المفر أدىقد و

فقد عمل  ذلك، ومع .الصوديوم وكلوريد ا7بسيسيك حمضمفرطة تجاه  حساسيةأظھرت النباتات المحورة  كما .ةالطبيعي النمو
الواسمة  الجينات تنظيم خ,ل من كبيرةبشكل  البرودة الجفافتحمل على تحسين  اأيضً  MlNAC5التعبير المفرط لجين 

  .لضغوطضد االحساسة 

  

  .دةوالبرو الجفافو الملوحةيستجيب لضغوط و النباتتطور  خ,ل ماھمنظم كيعمل  MlNAC5جين  أن إلى النتائج أشارت

  

s00299.com/ar=cle/10.springer.http://link/1007- :ھنا كاملال المقال قرأ الدراسة، تلك حول المزيد لمعرفة

html.2/fulltext-1756-015.  
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  ا�وراق لفحة ضد الذرة مقاومة لحث فعالة الترايكوديرما فطريات بروتينات

  

 المكافحةمن فطريات ا7خرى  الترايكوديرما أنواع وبعض" Trichoderma virens" فيرينس الترايكوديرماكائن  عتبريُ 

 أن السابقة الدراسات أظھرت وقد .العائل النبات مع ھاتفاعل خ,ل من دفاعية استجاباتلكونھا قادرة على حث  البيولوجية
عد من تُ  ،أتروفيريد الترايكوديرما من Epl1 وكذلك فيرينس الترايكوديرما من Sm1ومركب  ،ب,تانين سيراتوال بروتينات

  .اDنإلى  البروتينعائلة ھذا  أعضاءاستكشاف باقي  يتم لم ذلك، ومع .النبات دفاعاتحث في عملية  حيويةالمركبات ال

  

 تھمواختبر sm2و sm1مركبي س,?ت معطل فيھا بتطوير  النمسا في للتكنولوجيا فيينا معھد منسيبوث - سيدل فيريناقامت 

 نفسالقيام ب تمو .Cochliobolus heterostrophusالمعرضة للممراض الفطري  الذرة فيشاملة  مقاومة زيحفت طريق عن

  .epl2و epl1المعطل فيھا مركبي  دأتروفيري الترايكوديرما س,?ت مع اأيضً  اXجراء

  

ُوجد و .أتروفيريد الترايكوديرمافطر  نع مقاومةحث ال في فعالية أكثر كان فيرينس الترايكوديرمافطر  أن إلى النتائج وتشير
 أن على يدل ھذاو .epl2و sm2المعطل فيھا مركبات  الس,?تالمعالجة ب النباتات في بقوةانخفضت  النبات وقاية أن اأيضً 

 .C. heterostrophusالممراض الفطري  ضد النبات وقايةلقدرتھا على حث  أھمية أكثر sm2/epl2 بروتينات

  

com/content/pdf/s12866.biomedcentral.http://www-014-0333- التالي الرابط من الكامل المقال أقرا

pdf.0. 
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  تك بيو كروب وراء ما

  

  الك*ب لنيماتودا الوراثية الشفرة رسم

  

 الكلب دودةل الوراثية الشفرة تسلسلقراءة  ملبورن، جامعةأستاذ  جاسر، روبن بقيادة الباحثين من دولي فريقاستطاع بالفعل 
 داء تسبب التي يةطفيلُتعد تلك الدودة من الديدان ا?سطوانية ال .Toxocara canisالمعروفة باسمھا العلمي  ا7سطوانية
اللمس  خ,ل من المصابة الك,ب طريق عن البشر إلىالطفيل  ھذاينتقل  .والحيوانات الصغار ا7طفال صيبتو السھميات
، %١٣٫٥ تكرار ومحتوى بايت، ميجا ٣١٧ هحجمجينوم الدودة المذكورة يبلغ  أن الدراسةوضح وت .الحيوان لبرازالمباشر 

 الدراسات من المزيد جراءX أساس بمثابة النتيجةستكون تلك  .بروتينمن الجينات المشفرة لل ١٨٥٩٦ ى ا7قل علىليحتوي عو
  .الصلة ذات ا7خرى والطفيليات T. canisعلى دودة  الجزيئية

  

  اDتية الروابط من الدراسة تفاصيل على اطلع

html.com/ncomms/2015/150204/ncomms7145/full/ncomms7145.nature.http://www  

-human-and-dog-worldwide-cracked-code-edu/news/genetic.melbourne.http://newsroom

0-parasite 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  إع*نات

  

  ا�مريكية المتحدة بالوHيات النباتات جينوميكس مؤتمر

  

  ا7مريكية المتحدة بالو?يات النباتات جينوميكسل الثالث مؤتمرال :الحدث

  

  ٢٠١٥ سبتمبر ١٥- ١٤ الفترة :التاريخ

  

  ميسوري ،لويس سانت :المكان

  

 الرابط زر التفاصيل، من لمزيد .NN/AL/15 الخصم كود استخدم .٢٠١٥ مارس ٢٧ تاريخ قبل التسجيل عند %١٥ وفر

 .gl/DZIvPW.http://goo التالي
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  تذكيرية رسائل

  

  الزراعية الحيوية والتكنولوجيا ا�خ*قيات عن جديد جيب كتيب

  

نزيل من الرابط التالي للت اDناح مت الزراعية الحيوية والتكنولوجيا ياتا7خ,ق :١٨ رقم K الجيبكتيب  من المحدث اXصدار

asp.org/resources/publica=ons/pocketk/18/default.isaaa.//www:http.  

  



ُتصدر ، والمتعلقة بھاوالقضايا المعدلة وراثياً منتجات عن المعلومات ھي كتيبات معرفة تحوي  Kالجيب كتيبات سلسلة 
 متعلقة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعيةالمعلومات ال" لنشر الحيوية تكنولوجيا المحاصيللالعالمي المعرفة مركز "بواسطة 

 .والتوزيعالمشاركة  ةلوسھل PDFبصيغة  زيلمتاحة للتن، كما أنھا فھمبأسلوب سھل ال

 

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  

  الحيوية والتكنولوجيا الزراعة قطاع لتطوير والصين باكستان بين تفاھم مذكرة

  

الذي خطاب الفي و .٢٠١٥ يناير ٢٠ يوم بكين في باكستان سفارة فيبين باكستان والصين  وا?ستثمار التجارة ندوة قدتعُ 
 امعً  العملبإمكانھم  والباكستانية الصينية الشركات أن، الصينفي  باكستان سفير، خالد مسعود السيد قالألقاه خ,ل الحدث، 

 خالد السيدناشد و .الغذائي ا7من تحقيق على ساعدمما سيالبلدين  في الحيوية التكنولوجياقطاع  وتحديدا الزراعة قطاع لتطوير
مثل  عتباروضعھا محل ا? ينبغي منتجات ھناكف .يباكستانال لسوقباالشاسعة  مكاناتاX ?ستكشاف الصيني ا7عمال مجتمع
  .والخضرواتوالفواكه  الحيوانية ا7ع,فو الحبوبو ا7رزو القطن

  

 المشاركين تمكين إلى يھدف الحدث ھذا، أن )PBIT( والتجارة ,ستثمارل بنجاب لمجلس العام المدير باثان، لبنىصرحت و

 واستكشاف المتبادل، وا?ستثمار التعاون لتوسيع الصينيين نظرائھم مع لتفاعلمن ا ا?ستثمارو ا7عمالمجتمع  من الباكستانيين
 بكينورابطة  التجاريزوبانج  بكين مركز بين يةتعاون يةإطار مذكرة توقيع تمكما  .التجاريعليمات التواصل  وتعزيز الفرص
  .المناسبة خ,لوالتجارة  ل,ستثمار بنجابمجلس و التجارةو ا?قتصادلتنمية  ةالدولي

  

 حول المعلومات من لمزيد .php?nid=64.pk/news_detail.com.pabic.http://www :التالي الرابط على ةالمقال رأقا
 :التالي الرابط على باكستان في الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر ،باكستان في الزراعية الحيوية التكنولوجيا

pk/.com.pabic.http://www. 

 


