
  ٢٠١٥ مايو ١٣                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 مستدامة غذائية نظم لبناء العشرين مجموعة جھودب يشيد الفاو •

 إيجابية اآثارً  تقديم واصلت وراثًيا المعدلة المحاصيل :إيكونوميكس جي بي شركة •

 

  أفريقيا

 وراثًيا ةمعدلال الذرة وندعمي اكيني في الذرة مزارعي •

  

  ا�مريكتين

 للصدأ مقاوم صويا فول يطور النباتية بالوراثة مختص •

 ا0وروبي وا7تحاد المتحدة الو7يات بين الُمَعق5َدة ةيالتجار مناقشاتال بحثي ا0مريكي الزراعة وزير •

 جينال عديلتل وسيلة يطور كيميائي •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 ا0باكا نبات في ا0مراض ضد مقاومة ثداحاست تناولت فلبينية دراسة •

 ا0عشاب لمبيدات المقاوم Bt الـ قطن على الحقلية التجارب بإجراء صرحي ا7سترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب •

  

  أوروبا

 لحشراتالمبيدات  فدستھمُ  جديد بروتين يكتشفون العلماء •

  

  العلمي البحث

 الحرارة درجات ارتفاع خ@ل المطلوب النباتي الجين تحديد •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 ةمفيدال الدھنية ضاحمبا0 غنية وراثًيا حورةم تسمين أبقار تربية •

 الماء جاموس خصوبة لفحص جديدة تقنية يطور الفلبيني المحلي الجاموس مركز •

  

  إع+نات

 الجفاف لتحمل اتالنبات تربيةل اCنترنت على دراسي رر5 قَ مُ  عن اCع@ن •

 الدولية بيو اتفاقية •

  

  تذكيرية رسائل

    الغذائية الحيوية التكنولوجيا حقائق عن جديد فيديو ُيصِدر ا0غذية لمعلومات الدولي المجلس •



  عالمًيا

  مستدامة غذائية نظم لبناء العشرين مجموعة بجھود يشيد الفاو

 

 الغذائي ا0منمتطلبات  ةتلبيب المجموعة التزامعن اسطنبول  في اجتماعھم خ@ل) G20(عشرين ال مجموعةأعرب الوزير الزراعي ب

 ةقتصاديجيد من الناحية ا7على قدر في ذات الوقت تكون و، كفاءة أكثر بصورة الطبيعية الموارد غلتست غذائية نظم بناء خ@ل من العالمي
 والزراعة لLغذية المتحدة ا0مم منظمةل العام المديرھذا وقد أشاد  .المناخ تغيرالتغلب على  في ھمستو ،من الناحية ا7جتماعية شمو7ً أكثر و
 التيو الغذائية الموادوھدر  نقص لتقليلخاصة ال ھمجھود عن فضً@  مجموعة العشرين تعھدب، سيلفا دا جرازيانو السيد خوسيه، )الفاو(

  .النامية الدولوبين أعضاء المجموعة  المعلومات تبادلعزيز لت جديدة منصة تتضمن

  

 مليار ٩ إلى صلت أن المتوقع من يتالو العالم سكانل الغذائية ا7حتياجات تلبية كيفيةمجموعة العشرين زراعة ، ناقش وزراء لقائھما خ@ل
 الزراعة وزراء وأكد .يالسكان النمو طعامC %٦٠ بنسبة لغذاءل العالمية مداداتاC زيادة ينبغي ،الفاو لتقديرات اووفقً  .٢٠٥٠ عام دو7ر
كما أشاروا  ،الريفية المناطق فيمناسب  عملتوفير و الغذائية اCمدادات ةتوسع على تساعد مستدامةمرنة و ةغذائي نظم إلى الحاجةعلى 
  .المناخ تغير معالجة فيالمساعدة  المستدامة الغذائية النظممن شأن  هأنإلى 

  

  .الفاو منظمة موقع على صحفيال بيانال قرأا
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  إيجابية آثاًرا تقديم تواصل وراثًيا المعدلة المحاصيل :إيكونوميكس جي بي شركة

  

  

الزراعية 7 تزال تقدم  الحيوية التكنولوجيافإن ، شركة بي جي إيكونوميكس لتقرير وفًقا
بزراعة المزيد  الناميةالدول  في للمزارعين يسمح مما ،كبيرة بيئيةو اقتصاديةفوائد 

  .أقل بموارد

  

 عام في"، لتقريرفي ا مشارك ومؤلفبي جي إيكونوميكس مدير  كس،وبرو جراھام قال
 علىالحيوية التكنولوجيا  ابتكاراتو محاصيل 7عتمادالثامن عشر  العام وھو ،٢٠١٣
 لمزارعينا دخل زيادةورفع إنتاجية المزروعات  التكنولوجيا واصلت ،واسع نطاق

 والمجتمعات لمزارعينتصل ل الفوائد. و7 تزال أغلب تلك للمواطنين أفضل بيئةتوفير و
 مديرأيًضا ھو و بارفوت، بيترفي تأليف التقرير  كذلكشارك  ."الناميةالدول  في الريفية

  .بي جي إيكونوميكسبشركة 

  

  :التالية الرئيسية النقاط على التقرير يركزو

  

َنت •  الحاجة دون المزيد زراعة من المزارعين وراثًيا المعدلة المحاصيل َمك5
 فدان مليون ٤٤٫٧ إلى ونيحتاجل نوالمزارع كان ،الحيوية التكنولوجيا بدون .ا0راضي من إضافية مساحات استخدام إلى

 .اCنتاجية نفس على للحصول )المتحدة الو7يات في للزراعة الصالحة ا0راضي من %١١ يعادل ما أي( إضافي

 إنتاج زيادة تم لحشرات،ل المقاومة المحاصيل استخدام مع .محسنة محاصيل إنتاج على نيالمزارع الحيوية التكنولوجيا ساعدت •
 .%١٠ بنسبة الصويا فولو %١٧ بنسبة القطنو %١١٫٧ بنسبة الذرة من كل محاصيل

 مليون ١٢٫٤ إزالة يعادل ماب الدفيئة غازاتال وانبعاثات حراثةال تقليل على وراثًيا المعدلة المحاصيل زراعة ممارسات ساعدت •
  .الطريق عن سيارة

  

  .إيكونوميكس جي بي شركة موقع من الكامل التقرير بتنزيل قم
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  أفريقيا

  وراثًيا المعدلة الذرة يدعمون كينيا في الذرة مزارعي

 

  .كينيا في وراثًيا المعدلة الذرة وتسويق Cدخال دعمھمعن  الحبوب مزارعيرابطة ب المزارعون أعرب

 الذين المصالح أصحاب منكينيا  في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح خ@ل حدث المنتدى إيجابية شھادات المزارعون تلقىھذا وقد 
 من مقاطعاتال مختلف من إداريو امزارعً  ٢٥ ا7جتماع حضر .البرازيلفي  وراثًيا المعدلة المحاصيل حقولإلى  امؤخرً  بجولة واقام

  .كمحاصيل أساسية الصويا وفول الذرة يزرعونية ممن غربال وكينيافالي  ريفت

  

 إدخال فإن ،جيتشھا للسيد اوفقً و .للدھشة مثيرة تجربة بكونھا البرازيل جولة ،جيتشھا مزارع مؤسسةب العمليات مدير مبورو،إ السيد وصف
 كندا مثل أخرى دول إلى الصويا وفول لذرةل ةرَ دc صَ مُ  تصبح بأن لب@دل سمحت البرازيلب الزراعية ا0نظمة في الحيوية التكنولوجيا
 تكلفة انخفاض مع المحاصيل، في أعلى اعائدً  البرازيل حققت وراثًيا، المعدلة المحاصيل تبني خ@ل من" ئً@ قا وصرح .المتحدة والو7يات

 بين ا7خت@فات أھم أحد" ضافأو ."اdفات مبيدات استخدام وخفض المنتجات جودة وتحسين أطول، وزراعة حصاد ونوافذ اCنتاج،
  ."مماثلة مناخية ظروفب نتمتع نا0ن ،وراثًيا المعدلة المحاصيل اعتماد ھو والبرازيل المتحدة الو7يات

  

 ھي وراثًيا المعدلة الكائناتب المتعلقة المخاطر عن هنسمع كنا ما أن المنتدى ھذا خ@ل من أدركنا لقد" ناندي مقاطعة من تانيو كيبوك وقال
 ."وراثًيا المعدلة الكائنات حقيقةب دراية على ايكونو بحيث مجموعاتنا توعية على سنعمل علمائنا، دعمن كيول .خاطئة شائعات

 

 لجنة ةورئيس ISAAA لھيئة التابع أفريسنتر مركز ةمدير كاريمبو ريتجمار د. مع التواصل يرجى المنتدى، حول المعلومات من لمزيد

  .mkarembu@isaaa.org اCلكتروني البريد على المفتوح للمنتدى ةكينيال برمجةال

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  ا�مريكتين

  للصدأ مقاوم صويا فول يطور النباتية بالوراثة مختص

  

 اتنباتإحدى أنواع ال مع )Glycine max(يسمى  شائع صويا فولمن تھجين صنف  زإلينوي جامعةرام سينغ مختص الوراثة ب تمكن
 نيماتوداو الصويا فول لصدأ ةقاومم ةخصب صويا فول نباتات أول وإنتاج أستراليا، في الضارة ا0عشاب مثل تنمو التي البرية ةمعمرال

  .الصويا فولالتي تصيب  ا0خرى ا0مراض ومسببات الحويص@ت



  

 Glycineوھو خصيًصا  واحد نوع، ولكنه اھتم بأستراليا في تنمو التي المعمرة Glycine نباتات من بري نوع ٢٦ ھناكف لسينغ، اوفقً و

tomentella  لى إ الصويا فول مع هنيھجتل السابقةوقد أدت المحاو7ت  .الحويص@ت نيماتوداو الصويابسبب جيناته المقاومة لصدأ فول
 هثوبحسفرت وأ ،المھجنة البذور إجھاض ببc سَ تُ  التي العملية وقفي يھرمون ع@جاختبار وتطوير  سينغ واصل .فقط عقيمة نباتاتإنتاج 

  .الجذور وتعفنالحويص@ت  نيماتوداو الصويا فول لصدأ ةقاومم نباتاتعن إنتاج 

  

  .زإلينوي جامعة موقع على الصحفي البيان قرأا المعلومات، من لمزيد
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  ا�وروبي واAتحاد المتحدة الوAيات بين الُمَعق?َدة التجارية المناقشات يبحث ا�مريكي الزراعة وزير

  

 ا0وروبي وا7تحاد المتحدة الو7يات بين وراثًيا المعدلة المحاصيلوقوانين  لوائح اخت@فاتفإن ، فيلساك توم ا0مريكيزراعة ال ريلوز اوفقً 
مجموعة العشرين  زراعة وزراء اجتماع في إع@مية مقابلة خ@لالوزير ھذا  ذكر .بين القارتين التجاري تفاقمن شأنھا تصعيب ا7

)G20 (اسطنبول في دَ قِ عُ  يذال.  

  

 وراثًيا المعدلة سلطة التحكم في المحاصيل الدول ا0عضاء ا0خير بمنح حكومات ا0وروبية المفوضية اقتراح إلى مشيًرا وصرح فيلساك
 ألمحو ."ثقافية أو سياسية 0سباب لمنتجاتا مأما حواجزنھجك يسمح للدول بوضع  ناك إذا مفتوححر أو  تجارة نظام إنشاء يمكنك 7قائً@ "
 فيمن إنتاج المزيد  تمكن وراثًيا المعدلة المحاصيل أنعلى  أكدكما  ."يقرر السوق تركنثم  يار،تخا7فرصة  لناسا اءعطإ يجب"قائً@ 

 من المئة في ١٠ نحو نوا0ميركيينفق  ،ھكذاو .الغذائية المواد أسعار وخفض الغذائية اCمداداتمما يؤدي إلى توسعة  صعبةال ظروفال
  .للغذاء الراتب

  

  .AgWeb موقع على يةخباراC ةالمقال اقرأ
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  الجين لتعديل وسيلة يطور كيميائي

  

تكرارات المعروف باسم  يالجينتعديل التكنيك  العلماء استخدم ،٢٠١٣ عام منذ
 طفرات إدخال أو وظيفته تغيير أو الجين 7ستئصال )CRISPR/Cas9ر (كريسب

دليلي  إيه إنه آرو )Cas9( البكتريامن  مشتق بروتين طريقةھذه ال ستخدمت .ةمطلوب

 " ھيكريسبر" تكرارات .الجينوم في معين مكان في مزدوجالشريط ال كسر لحث
 طريقةتلك ال أظھرت، وقد قصيرة مباشرة تكرارات عدة على يحتوي صبغي موضع

(أنيميا  المنجلي الدم وفقر الكيسي التليف ع@ج من الباحثين لتمكينإمكانية واعدة 
باCضافة إلى  ،ربتالمخ حيواناتية على البشر ا0مراض محاكاةو ،الخ@يا المنجلية)

  .الدقيقي للبياض مقاومة القمح من س@لةإنتاج 

  

 زم@ئه مع جنب إلى اجنبً  ،جبيتسبر جامعةب الكيمياء أستاذ دايترس، لكسندرأ عثر
 بروتين في يسين@حمض الل بقاياعلى  ھيل تشابل في الشمالية كارولينا جامعةب

Cas9  د  .ائيً ضوينشط  ظيربن استبدالھايمكنcدايترس المطور بواسطة النھجھذا ُيَول 

 ينشط التعديل وبالتالي نزيماCمما ينشط  للضوء التعرض خ@ل من تهإزالتم تإلى أن  "caged" يسمى اوظيفيً  نشط غير Cas9 بروتين

  .يالجين

  

 .مضى وقت أي نع أفضل وزماني مكانيتحكم  مع الحيوانات أو الخ@يا في الجينات ھندسةب للناس الطريقةتلك  تسمح قد " دايترس لاوق
 تعديلفيھا  تريدالتي  يةالزمن النقطةو الخليةاختيار  يمكنك بحيث دقة أكثرعديل ت أداة قدمي Cas9بروتين في  ئيضو مفتاح ھندسةكما أن 

  ".الجينوم

  

  .جبيتسبر جامعة موقع على البحث ھذا حول التفاصيل من المزيديمكن قراءة 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ا�باكا نبات في ا�مراض ضد مقاومة استحداث تتناول فلبينية دراسة
  

 المعروف أو – ا0باكا نباتل الفطرية مقاومةالبحث على  الفلبينب فيساياس و7ية جامعةفي  )NARC( ا0باكا لبحوث الوطني المركزيعمل 
  .إنتاجيته وزيادة ا0مراضضد  تهمقاوم لحث الفيوزاريوم ذبول مثل الفطرية 0مراضا ضد – النسيجي الموز باسم

  

 حفزالتي ت )SAR( ةبَ سَ كتَ المُ المجموعية  المقاومةاستخدام طريقة حث وھي تعمل على  ،قسم التكنولوجيا الحيوية الزراعية الدراسةھذه يدعم 
 وزيادة بنما مرضلمكافحة جديدة وفعالة  استراتيجية الدراسة إلى تطوير سعىت كما .مختلفة اتبَ ك5 رَ مُ  باستخدام ية في النباتالدفاع نظمةا0

 ث@ثة إلى تصل بنسبة المرض ظھور في تأخير ا0ولية النتائج أظھرت وقدھذا  .ا0خرى ا0مراض من واسعة طائفةضد  النبات مقاومة
ا0باكا  ألياف من% ٨٠التي ُتنتج بالفعل  الفلبينرئيسية في  اقتصادية ركيزةكا0باكا  صناعة تعزيز إلى نھايةال في البحث ھذايھدف  .أسابيع

  .العالمية السوق في

  

 اCلكتروني البريد على أباكا بحوث مركز مدير ،جاباسين روبن د. مع التواصل يرجى البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
)rmgapasin1952@yahoo.com( لكتروني البريد على الزراعية الحيوية التكنولوجيا قسم من ألفونسو أنطونيو د. أوCا 
)biotechpiu@yahoo.com(. ضافة البحث ھذا بخصوص الزراعية الحيوية التكنولوجيا قسم موجز على ا7ط@ع يمكن كماCإلى با 
 اCقليمي آسيا شرق جنوب مركزل التابع الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع من الفلبين في ا0خرى الحيوية التكنولوجيا طوراتت

 .)BIC SEARCA( الزراعية والبحوث العليا للدراسات
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  ا�عشاب لمبيدات المقاوم Bt الـ قطن على الحقلية التجارب بإجراء يصرح اAسترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب

  

 لشركة اترخيصً  )OGTR( الجينات تكنولوجيا تنظيما0سترالي ل مكتبال أصدر

 مقاومال وراثًيا المعدلللقطن ھا بإجراء التجارب الحقلية ل سمحي ساينس كروب باير
في  ةحقليال التجاربالمكتب بإجراء  سمحھذا وقد  .الحشائش مبيداتو لحشراتل

 سترالياأو كوينز7ندو ويلز ساوث نيو في ٢٠٢١ يوليو إلى ٢٠١٥ يوليوالفترة من 
، سنةفي ال ھكتار ١٢٠أقصاھا  مساحةبزراعة  سنتين أولوُيسَمح في  .يةغربال
 لتقييم ةحقليال التجارب إجراء سيتم .المتبقية سنواتLربع ل سنةفي ال ھكتار ٦٠٠و

أستراليا  ظروف في وراثًيا المعدل القطنفي  اdفاتمقاومة والكفاءة الزراعية 
  .الحقلية

  

  .OGTR الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب موقع على الترخيص قرار ارشعإ اقرأ
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  أوروبا

  لحشراتمبيدات ال ُمستھدف جديد بروتين يكتشفون العلماء

  

أول  كتشاف، وُيَعد ھذا ا7لحشراتمبيدات ال مستھدف جديد بروتين ألمانيا في نجوتنج وجامعة "BASFشركة باسف "ب العلماء اكتشف

 عمل طريقة على العلماء ركز ."TRPVللمستقب@ت العابرة " أيونية قنواتوھي  ،للحشرات كُمستقب@ت مستھدفة ويدالفانيلi  مستقب@تل تحديد

 .تينكيميائي تينادم من ھدفستم بروتينك TRPVا0يونية  قناةب جديد للك5 رَ مُ  واوحدد الحشريةيريفلوكوينانزون االبيميتروزين والب مبيدات

 قرون ا7ستشعار في المثال سبيل على المفاصل، في موجودةال ش5دال مستقب@تبعض  في امعً يعم@ن  TRPV قناتين الحشراتيوجد في 

  .والساقين

  

 TRPV يتاقنالتي كونته  ا7يونية القناة ركبم تفعيليقوموا بحيث  انتقائي بشكل الش5د مستقب@تعلى  ينالحشري يقتصر عمل ك@ المبيدين

 .الحشراتوتغذية حركة  مما يعمل على اضطراب الش5د مستقب@تفي فرط تحفيز  الحشرية المبيداتتبدأ  ،ركبالم ھذا تفعيل بعد .ا0يونيتين
  .نوالمَ  ا0بيض الذباب وخاصة نباتلل الماصة اdفات من العديد ضد فعالةتكون  يالعمل سلوبا0 ھذاالتي تتمتع ب الموادتلك 



  

 برامجفيما يتعلق بللمزارعين  أفضل مشورة قديمتفي  مساعدةالريفلوكوينانزون ايالبولمبيد البيميتروزين  المحدد الھدف معرفةمن شأن 
 غب فيرن 7نحن  المثال، سبيل على" قائً@  ،باسف كروب بروتيكشنبشركة  حياءا0 عالم ادو،جسال فنسنت د.ھذا وقد صرح  .الرش

 النتائجوھذه  .مقاومةت سرعة اكتساب الحشرات للدزا معين، واحد موقع تمھاجَ  كلماف ،ىخرا0 تلو ةواحدال المادتين ھاتينب الحقول ةجلعام
  ."استدامة وأكثر حكمة أكثر صورةب الحشرية المبيدات استخدام على تساعدنا

  

  .نجوتنج جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  العلمي البحث

  الحرارة درجات ارتفاع خ+ل المطلوب النباتي الجين تحديد

  

 الجيناكتشف الباحثون ھذا وقد  .إنتاجيتھموبالتالي على  المحاصيلالتي تؤثر على  اCجھادات البيئية من العديدفي  المناخ تغير سببتي
  .موناش بجامعة التي أجروھا تھمدراس في الحرارة درجات ارتفاع خ@ل النبات نمو عن المسؤول

  

 مسؤولالجين البكونه  ICARUS1تحديد جين  تم مختلفة،ال حرارةال درجاتفي  ا0رابيدوبسيس اتنباتفي  نموال استجابات تحليل خ@ل من
 الحرارة درجاتفي  نموهفقد ثبط  الجين ھذا إلى أما ا0رابيدوبسيس المفتقر .المرتفعة الحرارة درجاتا0رابيدوبسيس في  نبات نمو عن

  .برودةزيادة الو الحرارة درجة ضانخفا بمجرد مجدًدا نموال نفأاستالمرتفعة ثم 

  

 الجين ھذا اكتشافسوف يساعد  .أخرى نباتاتفي  موجودنباتات ا0رابيدوبسيس فحسب ولكنه أيًضا  في ICARUS1اكتشاف جين  يتم لم
  .الحرارة درجات ارتفاعقادرة على تحمل  نباتاتعلى تطوير  العلماء

  

  .موناش جامعة موقع على دراستھم تفاصيل ةقراء يمكن
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  تك بيو كروب وراء ما

  المفيدة الدھنية با�حماض غنية وراثًيا محورة تسمين أبقار تربية

  

 على لقدرتھا انظرً  اCنسان لصحة المفيدة الدھنية من ا0حماض )n-3 PUFAs( المشبعة غير المتعددة الدھنية ٣-اجأومي أحماضُتَعد 

 يغربال شمالمن جامعة ال باحثينمما دفع بال الحيوانية، الثروة فيتلك ا0حماض  محتويات ، وتنخفض بشدةا0مراض من العديد ضد الحماية
من أحماض  أعلى نسبة على تحتوي لحوم نتجت وراثًيا معدلة أبقار إلى تربية الصينفي  ربية أبقار التسمينتالوطني لمركز الالزراعية و

  .)n-3 PUFAs( ٣أوميجا 

  

 الرشيقة الربداءة دود من fat1بواسطة جين ) n-6 PUFAs( ٦أوميجا أحماض  تحويلمن ) n-3 PUFAs( ٣أوميجا تنتج أحماض 

"Caenorhabditis elegans". ٣أوميجا بأحماض  غنية وراثًيا معدلة بقارلحوم أ انتاجفي  نوالباحث، نجح المفھوم ھذا باستخدام )n-3 

PUFAs( جين يحتوي على  ب@زميدتعيين  خ@ل منfat1 دودة  منللكودون  ُمستمَثلC. elegans  ا يلخ@ل وينوال نقلالمن خ@ل

  .لجسديةا

  

  .ليتيرز بيوتكنولوجي بمجلة لدراستھم الكاملة التفاصيل اقرأ
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  الماء جاموس خصوبة لفحص جديدة تقنية يطور الفلبيني المحلي الجاموس مركز

  

 كفاءة أكثر تكونقد  تقنية لتطوير )PLCζ( زيتا سي زييبسفو7وفال بروتين )PCC( الفلبيني المحلي الجاموس مركزب اتدراسإحدى التبحث 

 في عادة وجدي يذوال البروتين،تم تحديد ھذا  .ا7صطناعي التلقيحبغرض  المحلي الماء جاموسل المنوية الحيوانات خصوبة تحديد في



 وتطوير البويضة إخصابمسؤول عن ال الرئيسي العاملبكونه  اتالحيوان تخصيب تكنولوجيا في الحديثة التطورات خ@لمن  الفئران،
  .الثدييات في ا0جنة

  

 جاموسفي  المنوية الحيوانات خصوبة تحديدل فعالية أكثر تقنية تطويرسعى لوت الماء جاموس تربية كفاءة تحسين إلى يةالبحثالدراسة  ھدفت
ط المُ  ومن ،ا7صطناعي غرض التلقيحل الماء  أنھا كماقسم التكنولوجيا الحيوية الزراعية الدراسة  دعمي. ٢٠١٦ عام بحلول كتملت أنَخط5

 ا0من وتحقيق الحيوانية الثروةإنتاجية  لتحسين التكنولوجيا الحيوية الزراعيةوقسم  الفلبيني الجاموس المحلي مركزأتي بالتزامن مع ھدف ت
  .الغذائي

  

 اCلكتروني البريد على PCCمن مركز  ياأتاب يوفروسينا .د مع التواصل يرجى البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد

)bingay2003@yahoo.com(، لكتروني البريد على الزراعية الحيوية التكنولوجيا قسم من ألفونسو أنطونيو د. أوCا 

)biotechpiu@yahoo.com.( ضافة البحث ھذا بخصوص الزراعية الحيوية التكنولوجيا قسم موجز على ا7ط@ع يمكن كماCإلى با 

 اCقليمي آسيا شرق جنوب لمركز التابع الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع من الفلبين في ا0خرى الحيوية التكنولوجيا تطورات
 .)BIC SEARCA( الزراعية والبحوث العليا للدراسات
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  إع+نات

ر عن اJع+ن   الجفاف لتحمل النباتات لتربية اJنترنت على دراسي ُمَقر?

  

ر ھاتقديمعن  كولورادو و7ية جامعةأعلنت   الجفاف لتحمل النباتات تربيةل العليا الدراسات مستوى علىأون@ين  ةواحدذو وحدة دراسي  ُمَقر5
رالھذا  ستھدفي .٢٠١٥ ديسمبر ١٨إلى  أغسطس ٢٤في الفترة من  م عن ُبعد الدراسي  ُمَقر5  وكذلك النبات علومكليات خريجي الُمَقد5

  .المجال ھذا في معرفتھم زيادة في الراغبين والخاص العام القطاع من الخبراء

  

رال محتوىب الخاصة معلوماتال على الحصول يمكن ر موقع من والتكلفة صيغةوال ُمَقر5  جيويل كييرا مع التواصليرجى  ل@ستفسارات .الُمَقر5
 عددال اكتمال حتى أو ٢٠١٥ أغسطس ١ من بدًءا الطلبات قبول سيتم .Kierra.Jewell@ColoState.edu اCلكتروني البريد على

 .)طالب ٢٥( الفصلب
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  الدولية بيو اتفاقية

  

  الدولية بيو اتفاقية :الحدث

  

  ٢٠١٥ يونيو ١٨-١٥ الفترة :التاريخ

  

  ا0مريكية المتحدة الو7يات في@دلفيا، :المكان

  

 .اCنترنت على لمؤتمرا موقع زر المعلومات، من لمزيد
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  تذكيرية رسائل

  الغذائية الحيوية التكنولوجيا حقائق عن جديد فيديو ُيصِدر ا�غذية لمعلومات الدولي المجلس

  

 يتضمنو الغذائية الحيوية التكنولوجيا حول علمية معلومات قدمي جديد فيديو )IFIC( ا0غذية لمعلومات الدولي المجلس مؤسسة أصدرت

  .ا7ستقصائية دراساتال ونتائج الخبراء مقاب@ت

  

 .يوتيوبال على أو IFIC مجلس موقع على الفيديو شاھد

 


