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#"!"لسبت 24 $#"! 2012  

 "لمفرA:تجم?ر بعد ;عتد"ء فا!6"5تا4"3" على محل تجا!( 

 
مجلس &ألمن 3تبنى ب/اناً =ئاس/اً بدعم م)مة Hنا8 في سو=3ا / الفر;D: &لب/ا8 ال 3تضمن 4نذ&=&> ;كل/نتو8 : خطو! 34جاب/ة متقدمة / «جب)ة &لنصر!

&السالم/ة» تتبنى &نفجا=&> Uمشق ;سقوR 35 قت/الً في &لمو&ج)ا>
 

 

 

ند;! `=&ع/ة حو^ ترش/د &ست)ال\ &لم/ا] في &لز=&عي بطر3قة &لرY بالصند;X &لمائي

 

حصا/ .(بتر&)- حمد' &لزعبي

 

 

نظمت مديرية ?<&عة &<بد بالتعا.K مع نقابة &لم6ندس3ن &لز<&ع33ن في &<بد &ل3وD &ال<بعاء ند.' ?<&ع3ة حو; سبل ترش3د &ست6ال4 &لم3ا2
في &لز<&عة .Zريقة &لرY &لز<&عى باستعما; &لصند.W &لمائيU يتم من خالله سقاية &الشتا; &لجديد' من خال; عمل3ة &لرشح.

.عرe &لمدير &لتنف3ذY لشركة ?نبقة &لصحر&ء .&لمو?a &لمعتمد للتكنولوج3ا &لز<&ع3ة &ل6ولندY مايكل تشا<نج بحضو< م6ندس3ن ?<&ع33ن
.مز&<ع3ن لطريقة ?<&عة &الشتا; .خاj &لعنب باشتعما; صند.W بالست3كي خصص لغاية ترش3د &ست6ال4 &لم3ا2 في <Y &الشتا;

&لجديد' &ضافة &لى سبل جعل &لنبة &K تضرo جذ.<2 باال<e عمو/يا حفاnا على نموmا .حصول6ا &لى &لماء في عمق &لتربة.

W.لصند& K& لمائي مب3نا& W.تسرب6ا &لى /&خل &لصند. W.بتجمع6ا على غطاء &لصند sلند& t&كما &.ضح ك3ف3ة &ستغال; &لماء .قطر
يتسع لـ16 لتر& &ضافة &لى ضر.<' .ضع 4 لتر&t من &لم3ا2 مباشر' بعد غرv &لشتلة.

.&شا< &لى &K &مكان3ة &ستعما; &لصند.W من 6-12 ش6ر& لح3ن &لتأكد من نمو &لشتلة ج3د& الفتا &K &لعديد من /.; &لعالم بدtx من
.W.ريقة &لز<عة بالصندZ ;ستعما& t&سنو

.عرe &لدكتو< جعفر &لو/ياK من مديرية ?<&عة &<بد الmتماD .?&<' &لز<&عة بترش3د &ستخد&ماt &لم3ا2 في &لز<&عة خاصة .&K &ال</K يعد من
&فقر /.; &لعالم ب6ذ& &لمصد< .ف3ما قا; &لم6ندm vاني عديناt .&لم6ندv موسى &لنتشة عن تجربة &لز<&عة بطريقة &لصند.W &ن6ا

ترمي &لى &ستغال; &لماء .قطر&t &لندs في &لز&<عة .&لحفاn على <Zوبة &لتربة مش3ر& &m Kذ2 &لطريقة جديد' لدينا .س3تم تو?يع 200
صند.W للز<&عة بو&سطت6ا على 3 مز&<ع3ن للعنب في &لشما; .&لوسط .&لجنوo ./<&سة مدs جد.&mا .نجاعت6ا لدs مز&<ع3نا.
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t&>.سع3ه لعقد &لمزيد من &لد. aلفر& tاZماجد عبند' عن نشا vنقابة &لم6ندس3ن &لز<&ع33ن في &<بد &لم6ند aتحد{ <ئ3س فر.
.&لند.&t &لز<&ع3ة &لتي تؤmل .تكسب &لم6ندس3ن .&لمز&<ع3ن تقن3اt جديد' في &لز<&عة.

(بتر&) 
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