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 م ز عبد القادر على النعيم :األستاذ *
  :إشراف عام باإلنابة

  )لوكا(عبد اهللا محمد أحمد : م ز*

  :رئيس التحرير
  مواهب ابراهيم. ز.م* 

  :محررون

  عامر أبودقنم ز * 

   ريشعلى محمد خير أبو ال*

  م ز عبد العليم حيدر سمساعة* 
  : مدقق لغوي

  عبد القادر علي النعيم: االستاذ *

  :طباعة 
  ..لوكا ..أحمد محمد الحسن سهام .. 

   :تصوير 

   محمد أحمد المجذوب: ز م ..شندي  إرشاد

  :عزيري القارئ
  :األرض الواعدة عبر البريد اتصل بـتصفح 

Shendi100@maktoob.com 

 يامزارعنا دايرهأرضك  : أخي المزارع
 :رنامجك اإلرشاديشاهد ب...قومة بدري

مرتين ) األرض الواعدة(

مـــــــــن تلفزيون شـندي .. اسبوعيا

 المغيرب بعد  المتـــــمةو
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 :أخي المزارع
  .نتم بخيركم ورحمة اهللا وبركاته وكل عام وأالسالم علي

عيد ميالد سيدنا عيسى عليه (بمناسبة األعياد   

السالم وبداية العام الميالدي الجديد وعيد اإلستقالل 

ارع عاما جديدا طيبا وأن يكون نتمي لك أخي المز) المجيد

وبصدور هذا العدد تكون البالد محتفلة .. عام خير وبركة

بعيد اإلستقالل وما أجمل أن نترجم معاني االستقالل في 

اعمال تصونه وتصون السودان من االخطار المحيطة به 

وأول عمل في .. ومن المتربصين والطامعين في خيراته 

رع أن نعمل جميعا لتوفير ما هو أخي المزا.. هذا االتجاه

ولنكن جميعاً .. نستهلك من قوت ونتجه  بأرضنا وبعرقنا

مزارعين وزراعيين موظفين ومهندسين وعمال ورجال ..

من سدنة النهضة الزراعية وبسواعد الجميع .. اعمال

يصب في ) النهضة الزراعية(ونجاحها .. يكتب لها النجاح

تبعد علي من احتل وهل من المس.. خانة صون االستقالل 

ان (مثل .. أن يقول حقا يريد به باطال.. بلدا بكذبة 

بالسودان من الموارد ما يسهم في حل ضائقة الغذاء 

العالمية وواجبه األخالقي تجاه االنسانية السيطرة على 

وبالتالى ..) هذه الموارد واستغاللها لسكان األرض جميعا

  .يتهدد استقاللنا

 ..ندنا وإن أصبنا فمن عند اهللاهذا إن أخطأنا فمن ع 

ونستودعكم الذي ال  .والسالم عليكم و رحمة اهللا

  .ودائعه عتضي

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
 

                                          
  
  

                          
 
  
  

  
   

 

 

  سودانيعبر  القصيرةالرسائل 
لمزيد من التواصل بين المزارع واالرشاد 

)  SMS(لقصيرة الزراعي تم توقيع عقد الرسائل ا
بين هاتف سوداني النقال واإلدارة العامة لنقل التقانة 

م حيث يستطيع 2008/ 22/12واإلرشاد مساء األحد 
المزارع التواصل  واالتصال باإلرشاد الزراعي بسعر 

وهذه الرسائل .. زهيد وهو عشرون قرشًا للرسالة 
أسعار .. تمكن المزارع من معرفة أسعار المحاصيل

. المحاصيل المختلفة تقانات.. أسعار الخضر . .الفاآهة
راك سهلة وما عليك أخي المزارع سوى توطريقة االش

ان تفتح رسالة جديدة وتختار الحرف الذي يقابل 
  .المحصول وارساله للرقم الذي تريد منه الخدمة

رقام المختصرة للمحاصيل وأرقام وأدناه األ
  .إلتصالا

ل بالرقم  لمعرفة تقانات المحاصيل اتص_ 1
5084    

  :رموز المحاصيل في تقانات المحاصيل
الفول .. ص = البصل      .. ق  = القمح           

  ط=  البطاطس    .. و = المصري 
  5085لمعرفة أسعار الخضر اتصل بالرقم            -2

م = الطماطم: رموز المحاصيل لمعرفة اسعار الخضر
  ل= ب  ليمون  =بامية ..ص = س البصل=بطاطس 

لمعرفة أسعار المحاصيل اتصل بالرقم   -3
5086  
.. ت = ذرة طابت .. ف  = ذرة فيتريتة .. ح  = قمح 

= س   آرآدي = ش السمسم = فول سوداني مقشور 
  .د= الدخن .. ب = حب البطيخ . ك  

لمعرفة أسعار الفاآهة   اتصل بالرقم   -4
5087  
.. ي  =ت والقريب فر..ج  = الجوافة ..ز  = الموز 

  ن= المانجو البلدية 
    5088:اتصل على الرقم   : لالستفسار 

ارسل للرقم الذي اشترآت : اللغاء االشتراك بالخدمة 
فيه رسالة بها رمز االشتراك مسبوقًا بالحرف الف 

  ).ا(
أملنا أن تطلع على هذه : أخي المزارع   

  .ن فائدة تعود عليكالخدمة وتتعامل معها لما لها م
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  األخبار
 :من ضمن قرارات الحكومة 
  )شاديتكثيف العمل اإلر (

من ضمن قرارات مجلس الحكومة في اجتماعه 
  -:م 17/12/2008بتاريخ ) 44(الدوري رقم 

قمحًا ) اندف 10،850(إضافة زراعة مساحة  -
 فدان 1830حصة محلية شندي منها 

التزام وزارة الزراعة بالتنسيق والتعاون مع  -
لتحقيق المساحة اإلضافية  المعتمدين األخوة

 .المطلوبة
رحلة المقبلة بتجويد العمليات الترآيز في الم -

 .ية لتعظيم اإلنتاجيةالفالح
لتجويد العمليات  اعداد وتنفيذ برنامج تفصيلي -

الفالحية لمحصول القمح والمحاصيل األخرى 
 .وفق المعايير العلمية

يتحول برنامج المتابعة واإلشراف للزراعة  -
من الوزارة والمحليات والدستوريين 

محليات من برنامج المشرفين على الزراعة بال
تحضير وزراعة الى برنامج متابعة واشراف 
لتجويد العمليات الفالحية لتحقيق انتاجية 

 .عالية
لمقبلة يكثف اإلرشاد الزراعي خالل الفترة ا -

امجه ترآيزًا على تجويد العمليات الفالحية بر
وتسخر آل أجهزة اإلعالم بالوالية لهذا 

 .البرنامج اإلرشادي
بر لوزارة الزراعة والمحليات يكون الهم األآ -

والمشاريع الزراعية في المرحلة المقبلة 
  .اإلنتاجية العالية للقمح والمحاصيل األخرى

  :غرفة العمليات الزراعية
عية بالمحلية اعقدت غرفة العمليات الزر  
تها الدورية خالل ديسمبر في األربعاء من آل ااجتماع

يوم الذي صادف  22/12أسبوع عدا اجتماع يوم 
فة زراعة القمح بالمحلية ولت الغراألثنين هذا وقد تنا

   زراعتهللمشاآل التي تعترض  حلوالووضعت  بالنقاش
راغبين في زراعة المزارعين تم تسجيل  بعض ال*

   . لهذا الموسم البرسيم
أآدت قرارات الحكومة : تكثيف العمل اإلرشادي*

  .بلةالعمل على تكثيف العمل اإلرشادي في الفترة المق
فدان قمح  700تمت زراعة : اءدمشروع الشه*

  .فدان 600وآخر زرع .. لمستثمر واحد 

زار السيد مدير عام الوزارة  12/2008/ 28 يومفي 
وادارة القطاع  مشروع الشهداءومشروع آبوشية 
حيث اجتمع بقادة العمل الزراعي  الزراعي بشندي

  .المدراء شروع آبوشيةبمالمزارعين  وممثلي 
  أخبار اإلدارة العامة لنقل التقانة واإلرشاد ببحري
  :ودارت مطابع االعالم الزراعي

  
استطاعت إدارة اإلعالم الزراعي باإلدارة العامة لنقل 

تذليل الصعاب الفنية ) بحري(التقانة واإلرشاد 
االلمانية الحديثة وتشغيل مطابع اإلرشاد الزراعي 

من أحشائها  دفعت مطابعنا..هيد بعد صبر وجهد ج
للقراء من الزراع  باول دورية إرشادية  في يوم 

وهو العدد المميز التوثيقي م   24/12/2008األربعاء 
إصدارة محلية ) ..األرض الواعدة (من إصدارة 

وبعد هذا تكون مطابعنا . شندي اإلرشادية الزراعية 
لف المطبوعات اإلرشادية مما مستعدة النتاج مخت

أوسع للرسالة االرشادية ولتقانات  اانتشار يعني
ومن هنا نتوجه بالتهاني .. المحاصيل المختلفة 

باإلدارة العامة لنقل التقانة واإلرشاد وعلى  للزمالء
وتحية خاصة .. عادل  يوسف الطيب:رأسهم األستاذ 

لألخ سيف عز .. لألخوة بادارة اإلعالم الزراعي 
ومبروك ..الدين الحافظ  ولطاقمه الفني المميز

والحمد هللا وما . للمزارع و لكم ولنا دوران المطابع
:.شكر من قبل ومن بعدالتوفيق اال من عند اهللا وله ال  

 التوقيع على عقد الرسائل القصيرة مع شركة داتا نت
والمرسوم    اتساقا مع دستور جمهورية السودان

والذي حدد اختصاصات وزارة  2005لسنة  34الجمهوري 

ب الزراعة والغابات التي ورد فيها تطوير برامج واسالي

اني دمزارع السووتطويرا للاالرشاد الزراعي بالبالد 

االدارة العامة لنقل التقانة  تحتفلاوتغييرا للمفاهيم 

الرسائل القصيرة عبر   د اطالق خدمة بتوقيع عقواالرشاد 

-12 -21ذلك مساء االحد الموافق تم و  سوداني موبايل

شرف بوزارة الزراعة والغابات و ىلصغرم بالقاعة ا2008

وزير الزراعة والغابات البروفسير الزبير  السيدوقيع الت

بشير طه وكبار قيادات العمل الزراعي بالوزارة 

  . والمزارعين والمؤسسات ذات الصلة

االدارة العامة لنقل التفانة واالرشاد  عن موقع
www.ttea.gov.sd               
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غطاء لكل محتاج ..تحت شعار كساء الشتاء*

ون اإلجتماعية حملة تبرعات لجمع اطلقت وزارة الشئ

ر الميسورة والخيرين ما يفيض عن حاجيات األس

 1710والجهات ذات المقدرة للتبرع في ارقام الحسابات

  .بنك االدخار عطبرة 3913.. بنك المزارع الدامر 

.. اشياء جديدة ومستعملة يشمل العيني  هذا التبرع 

سليم الدعم إلدارة الرعاية وبمحلية شندي يمكن ت

    .عبدالحفيظ عبد الرحمن:األخ بشندي للمندوب 

  اعيات زراعة شندياجتم

المهندسون الزراعيون والعاملون بالقطاع الزراعي *

: بالمحلية يزفون التهاني لعريس الزراعة مهندس زراعي

عبد الفتاح محمد أحمد الذي تم عقد قرانه على المهندسة 

.. م12/12/2008في يوم الجمعة ) عرفة خلف اهللا(الزراعية 

ف تتم مراسيم هذا وسو..بورك لك فيها وبيت مال وعيال 

م بمدينة شندي مربع 9/1/2009الزواج في يوم الجمعة 

  .والعريس يدعو جميع الزمالء لمشاركته االفراح) 23(

محمد سليمان (تهنى األرض الواعدة العريس * 

بمربع واحد وألف ) هبة بابكر(والعروسة ) الخواض

  . ألف مبروك

تقضي م ز نهال هاشم ميرغني فترة تدريبية *

  .الزراعي مرحبا بها باإلرشاد

األخ سالم عبد الرحمن و محجوب توتو عامل بساتينيقضي *

الشيخ اجازتهما النهائية هذه األيام واألرض الواعدة تتمنى 

  .لهما حياة معاشية منتجة

العزيز      تتمنى اسرة زراعة شندي للمهندس الزراعي عبد*

هللا على حمد .. الشفاء بعد العملية الجراحية الناجحة حسن  

 . السالمة

الزمالء  بالقطاع الزراعي يرجون عاجل الشفاء * 

شذى أحمد يوسف بعد اصابته في . لشقيق زملتهم م

 .حادث حركة مؤسف قبيل عيد االضحى

تهني أسرة االرض الواعدة الزميلة المهندسة * 

هاجر فتح الرحمن محمد التي تمت :المدنية 

مأمون اسماعيل فى يوم : خطوبتها للمهندس المدني

  .وألف ألف مبروك .م  12/12/2008الجمعة 

األرض الواعدة تتقدم لحجاج بيت اهللا من الزراعيين ()  
ومزراعي محلية شندي بالتهنئة بمناسبة قضاء الفريضة 

وهم عماد فضل : وتتوجه للحجاج بالبنك الزراعي فرع شندي 
اهللا وطارق سعد ورقية الطيب بخيت والحاج محمد عثمان 

ووآذلك للمهندسة . وحجة مبرورةبالتهاني ..نعمان قمر 
وآذلك . ..الزراعية بدرية حاج الحسن وللحاج حسن حسيب

التهنئة للحاج أحمد محمد والد م ز ياسمين بالمراعي  وبابكر 
: ووالد ووالدة م ز .. حسن والد م ز أنوار  باالقتصاد الزراعي

وبمحلية شندي زينب عبد . وجدان  بالل بالهندسة الزراعية
  .بمحلية شندي  نعيمة فضل السيدالحاجة فاطمة واللطيف و

م ز  ض الواعدة المرحومة غنية بشير شقيقةتنعي األر*

والرحمة وآللها الصبر  إلطاف بشير وتدعو لها بالمغفرة

  .والسلوان 

تنعي األرض الواعدة المرحومة التاية أبوزيد بالل والدة آل *
شد معتصم وجدة را) معاشيى البساتين(من معتصم نور الدين 

  .للفقيدة الرحمة وآللها الصبر والسلوان..بالبحوث الزراعية 

العاملون بالقطاع الزراعي ينعون المرحوم أحمد * 
اني ايام عيد األضحى الحفيان والذي حدثت وفاته في ث

على وبابكر ومحمد الحسن  :منوهو والد آل 
للفقيد الرحمة وآلله الصبر . وعبدالباسط ومحمد أحمد

  .نوالسلوا

م ز محمد موسى الخضر  ةتنعي أسرة الزراعة عم*
  . الصبر والسلوان االرحمة وآلله ةللفقيد

 عباس عمر الخواض : األرض الواعدة وفاة المرحوم  تنعي
ر الخواض الصب وآلل.. وتسأل اهللا له المغفرة والرحمة

  . والسلوان
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  مشروع الشهداء 
مهندس ال عيد األضحى المبارك قدم  قبيل

سم أل الزراعيمستشارالبد الرازق محمد ع: زراعي
والذي آان يعمل سابقًا آمدير ) زوج بهيج( العمل 

زراعي لمشروع الشهداء عندما آانت ملكية المشروع 
تتبع لمنظمة الشهيد، جاء قاصدا االستثمار بالمشروع  

واالتفاق مع آل ..وبعد اتصاله بالجهات صاحبة الشأن 
وإدارة المشروع الجهات ذات الصلة من وزارة الزراعة 
قام المستثمر ..   ومزارعين وممثلي أصحاب الحواشات

فدان قمحًا بمشروع الشهداء  700بزراعة مساحة 
وحسب اتفاقه سوف يستمر في زراعة هذه األراضي 

ونسبة لحوجة ارَاضي .. وأآثر منها لمواسم قادمة 
المشروع للتسميد وحسب توصيات الدراسات التي تمت 

ا آان المستثمر مديرا زراعيا عندم(يللتربة في الماض
قام المستثمر ) هذه الدراسات تابع لمشروع الشهداء

سفات مع الزراعة وذلك وباضافة سماد السيوبر ف
لضيق الوقت وايضا سوف تضاف جرعتي اليوريا الحقا 

العناصر (آما سوف يطبق إضافة السماد الورقي
عن طريق الرشاشة المقطورة وهي عملية ) الصغرى

وتكون اإلضافة على . يدة في مشاريع محلية شنديجد
ألولى قبل اإلزهار والثانية في طور اللبنة جرعتين ا

..  وآما سوف تطبق معها جرعة وقائية ضد العسلة 
ومن هنا نرجو وندعو اهللا أن يحالف النجاح هذه 
الجهود الصادقة التي تبذل لزراعة وفالحة األرض 

تنفيذا للسياسة ج القمح والمحاصيل األخرى تلتن
 .   الزراعية المعلنة

  )1(تخفيض تآلفة االنتاج 

إذا اعتبرنا عملية االنتاج الزراعي انها استثمار   
للموارد وللمدخالت وللجهود البشرية وذلك للخروج  
بانتاجية تغطي تكلفة عوامل االنتاج ثم تدر عائدًا نظير 
الوقت والجهد اللذين بذلهما من يدير هذه العوامل آأجر 

فكلما زاد عائد بيع اإلنتاج . مته في اإلنتاج الزراعيلمساه
  .عن تكلفة اإلنتاج آلما زادت ربحية  المزارع 

  -:أسعار المواد والمدخالت
وهذه تمثل الجانب األهم في التكلفة وال يملك المزارع إال 

.. آجًال أو عاجًال يها في ارتفاعها فيدفع تكلفتها أن يجار
محلي وال ا السوق العالمي أو الفأسعار هذه المواد يحدده
لذا فقد ينصرف .. فيض أسعارهاخيملك المزارع حيلة في ت

تفكيره إلى تخفيض الكميات المستعملة منها في آل فدان 
  .تخفيضًا لتكلفة إنتاج الفدان

لكن الكميات المطلوبة لكل فدان من التقاوي الموصى بها 
وآذلك ومن األسمدة ومن الكيماويات للحشائش ولآلفات 

عدد الريات لكل محصول فكل هذه قد تم تحديدها سلفًا 
فالباحثون  تترآز مجهوداتهم .. بواسطة البحوث الزراعية

ينات المالئمة عفي اجراء مختلف التجارب إلستنباط ال
.. ومقادير المدخالت التي تحقق أعلى انتاجية للمزارع

من يحددون آمية التقاوي الالزمة ) ال المزارع (فهم 
وجرعة السماد وعدد الريات .. زراعتها  مواعيدو

فيض وأي اجتهاد من المزارع في تخ.. يدوجرعات المب
فيض التكلفة أو للفدان بقصد تخ الكميات الموصى بها

حتى شراء المدخالت رخيصة األسعار ستنعكس نقصًا في 
  .جية الفدان في الكم وفي النوعية المنتجة انتا

  - :أسعار الخدمات والعمالة 
وهي تمثل النصف الثاني من تكلفة اإلنتاج وتشمل تكلفة 
تحضير األرض باآلليات وباألدوات البلدية وخدمات 
العمالة للري وتشغيل الوابور وعمل الصيانة الالزمة له 
وتهيئة قنوات الري والجداول آذلك األعمال الفالحية في 
الزراعة ونثر البذور وتهيئة المشتل ونقل الشتول ونثر 

لمبيدات لمكافحة الحشائش أو ماد وتطبيق تقنية رش االس
، ثم العزيق اليدوي ت التي تصيب المحصوالتاألفا

ضروات وبعد ذلك تأتي عمليات الحصاد والترديم للخ
والتي تختلف تفاصيلها واحتياجاتها باختالف المحصوالت 
وتحتاج لمهارات عالية ولخبرة لجني الثمار ولحصاد الحبوب 

فالعمالة الماهرة واأليدي .لفنيات التعبئة والرصبأقل فاقد  و
ذات الخبرة تلعب دورًا مهمًا في تجويد آافة العمليات 

آما أن آفاءة األليات في الري .. والخدمات سالفة الذآر
وتحضير األرض وفي الحصاد والرش تلعب أدوارًا مهمة في 

وسيضطر .. وآل هذا لن يكون رخيص الثمن.. تجويد األداء
.. وللعمال المستأجرين.. رع للدفع ألصحاب هذه اآللياتالمزا

وآلما آانت .. بل وحتى للعمال من األسرة في بعض األحيان
  ع ع النعيم.         آلما زادت تكلفتهاالعمالة ماهرة 

  األستعمال السليم للمبيدات
  : أخي المزارع

المبيدات مرآبات آيمائية   
 لها أثرها الضار على صحتك و

ة التي تحيط بك وبقدر ئيالبعلى 
المستطاع عليك تفاديها وعند 

ضرورة أتبع اإلرشادات الخاصة ال
لها واتخاذ آل باالستعمال السليم 

الحيطة الواجبة من لبس واقئ 
بيد وجرعة سليم للِموخلط 

  .خر التوصياتآبها إلى  ىموص
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  فكرة للنقاش
  عبد اهللا لوآا: بقلم

عبد المنعم جمعة سليمان مدير :األخ نبعت من  الفكرة
ويمكن .. إدارة اإلرشاد الزراعي بوالية نهر النيل 

عون بتشكيل جماعة في تلخيص الفكرة في أن يقوم المزار
لك هذه المجموعة  جهاز حاسوب وتقوم آل قرية وتم

بتوصيل النت ويختار مكان ثابت مثل نادي القرية أو أي 
ومن خالل هذه الجماعة .. ا للجماعة مكان أخر ليكون مقر

من المزارعين تصفح  هاالمكونة في القرية يتمكن أفراد
الزراعي السوداني المواقع الزراعية مثل موقع اإلرشاد 

المتخصصة في مختلف المجاالت  ىوالمواقع األخر
الزراعية مثل المواقع التي تربط  بين البحوث الزراعية 

أوتلك التي تتحدث .. النحالين مواقع .. واإلرشاد الزراعي 
ميكنة وعن المستحدث في الزراعة من وسائل ري 

مواقع تتناول ك أن هناونجد  ، وزراعة األنسجة زراعية
  .وغيرها الكثير.. محصوال واحدا فقط تقتله بحثا

قابلة للتنفيذ اذا أخذنا تجارب  ييأالفكرة في ر  
 فقدغيرها قة مثل أندية اإلستماع واإلرشاد الزراعي الساب

بالنسبة .. آانت ناجحة ولها روادها من المزارعين 
ن سعر جهاز الحاسوب  غير غالي إة مزارعين فلمجموع

 .لهم الثمن وأيضا الفاتورة الشهرية ال تشكل عبئا آبيرا
العمل بوآما يمكن أن نجد جهات لها صلة بالقرية أو 

وآما .. تنفيذ الفكرة من ما يمكن مالزراعي  قد تتبرع 
يمكن تأجير الشبكة الهل القرية بالساعة لتوفير جزء من 

وجود الشباب المستنير بالقرية الذي يمكن أن ..الفاتورة
يقوم بتدريب المزارعين علي التعامل مع الحاسوب 

للشبكة العنكبوتية فوائد آثيرة اذا أحسن .. واالنترنت 
ة مطالع.. مثل أن يكون للقرية بريدا إلكترونيا.. استغاللها 

 ةآل الصحف والمجالت متابعة األحداث العالمي
هل يمكن لإلرشاد الزراعي أن ...والمشارآة بها بالراي

  فكرة؟ لانفذ متابعا لت يكون راعيا و
ماهو رأي القراء من زراع وزراعيين ومرشدين  في هذه 

  الفكرة؟

  النخلة في القرءان
اهللا بفضائل آثيرة، حيث  شجرة مبارآة اختصهاالنخلة 

ذآرها اهللا سبحانه وتعالى في آتابه العزيز في أآثر من 
  :آيًة نذآر منها قوله عز وجل عشرين

النخلة قالت يا ليتني مُت قبل  ﴿ فاجأها الُمخاض إلى جذع
23سورة مريم اآلية  هذا وآنُت نسيًا منسيا ﴾

وهزي إليِك بجذع النخلة ُتساقط عليِك ُرطبًا جنيا ﴾ سورة  ﴿
والنخل باسقات لها طلٌع نضيد ﴾ سورة ق  ﴿ 25مريم اآلية 

الشعراء اآلية  ﴿ وزروع ونخل طلعها هضيم﴾ سورة10اآلية 
آهة والنخل ذات األآمام ﴾ سورة الرحمن اآلية ا﴿ فيها ف148
 ا صرعى آأنهم أعجاز نخٍل خاوية ﴾فترى القوم فيه ﴿ 11

 الناس آأنهم أعجاز نخٍل منقعر﴾ ﴿ تنزع7سورة الحاقة اآلية 
 دانية ﴾ ﴿ ومن النخل طلعها قنوان20سورة القمر اآلية 

﴿ ينبت لكم به الزرع والزيتون  99سورة األنعام اآلية 
واألعناب ومن آل الثمرات ﴾ سورة النحل اآلية  والنخيل

تتخذون منه سكرا ورزقا  لنخيل واألعناب﴿ ومن ثمرات ا11
 ﴿ وجعلنا فيها جنات من نخيل67حسنا ﴾ سورة النحل اآلية 

﴿ أو تكون لك جنة من نخيل 34وأعناب ﴾ سورة يـس اآلية 
تفجيرا ﴾ سورة اإلسراء اآلية  وعنب فتفجر األنهار خاللها

تجري  ﴿ أيوّد أحدآم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب91
 266سورة البقرة اآلية  من تحتها ﴾

 السماد الورقي
  :أخي المزارع

التي تزرع  فقيرة وخاصة تلكاألراضي الفي     
 )ألغبشا( من سماد السيوبرألول مرة تحتاج للتسميد 

والسماد ) ماروق(السماد البلدي )  السكسكانية(اليوريا 
ي يحتوي علي العناصر الصغري ذات ذالورقي ال

: وتوجد انواع آثيرة منه مثل.. األهمية الكبرى للنبات 
ى جرعتين الفوآسال الذي يمكن أن يطبق في القمح عل

 ) بنةلفي طورال(األولى قبل اإلزهار والثانية بعده 

  الجمار                        
إنه الجزء األبيض الذي يوجد في قلب النخلة وهو 
حلو المذاق خال من األلياف وهو إحدى فوائد 

  النخيل 
وقد جاء ذآر النخلة في القرآن عشرين مره في 

البقرة واألنعام و الشعراء (تسع عشرة سوره منها
  .)والكهف
 ى ذآرها في احاديث عديدهويتوال

اآرموا عمتكم النخله (يقول عليه الصالة والسالم
فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه 

  .)السالم
ال يجوع بيت وفيه (ويقول عليه الصالة والسالم

 )العجوه من الجنة وفيها الشفاء(و )تمر
اطعموا نساءآم في (ويقول عليه افضل السالم

من آان طعامها في نفاسها  فإنه.نفاسهن التمر
فإنه آان طعام مريم حين .خرج ولدها حليما التمر
  .)بيت ليس فيه تمر جياع اهله(و )ولدت

 ييموقع ليبعن 
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  .ه اجهزة االعالم ينبت
ة  ة الحمل د بداي ذآير  عن الم وت زة االع ه اجه ك يجب تنبي دفك وخطت هم به

  .من مخاطبتك االولى لهم  برهم عن الخطط حتى اللحظة ابتداًء،اخ
  .االجتماعات االستهاللية 

ة بإ رآ ة الحمل ع ببداي ام الجمي تهاللية ز اهتم ات اس ع ..جتماع ادع جمي
ذيعين   ..المهتمين بالحملة  ارسل دعوات خاصة للمحررين ،المراسلين ،الم

الم المخت    وات االع ون قن ذين يمثل خاص ال ع االش ة وجمي اع  . لف ب اقن يج
ه  ة عن ة حضوره والكتاب اع واهمي ة االجتم ذ .هؤالء االشخاص بأهمي اتخ

ة        ة اخباري ه قيم ذا الحدث ل صف بعض   .الترتيبات واالستعدادت لجعل ه
الم  ائل االع ون وس ذين يمثل ك لل ي دعوت داث ف ذه االح رق .ه د الط اح

ا     هير من الناجحة لصناعة الخبر لالجتماع االستهاللي هو دعوة احد المش
اهير   .دور في البرنامج  اهل الفن الخذ وسيلة اخرى للوصول النظار الجم

بوع     ص او اس وم مخص ة ي اآم الوالي ن ح دعو او يعل ي ان ي ه ه واذان
بوع المراعي الخضر  ثال اس هر مخصص م بن مخصص او ش وم الل اء ي

  .سبوع الشباب الريفي أو،شهر الصحة العامة أ
ة ، التعابير الجاذات الحملة علي تشتمل نداء يجب ان  بة ،المسيرات الدعائي

ات االستعراضات المخصصة ت   .او التجمع ة للف ذه الطرق مهم ر ه تعتب
تعمالها مجت ن اس ورو يمك اه الجمه اع مانتب ي االجتم ردة ف ة او منف ع

  .االفتتاحي 
  :التخطيط الدقيق 

يل دور   اه للتفاص دقيق واالنتب يط ال ب التخط ًا ًايلع ة  مهم ي التغطي ف
ا  ،ةاالعالمي ود المعين ن وج د م ه يجب التأآ زة علي ي اجه ة لممثل ت الكافي
ا  و حواسيب  جهز غرفة للمؤشرات بها. االعالم  بقا آل    ،ملحقاته جهزمس

،جهز   soft copiesص مطبوعة او عن طريق   االحاديث في شكل نصو
وني و االذاعي الحي او المسجل      ح  .ايضا احاديث ولقاءات للبث التلفزي ات

ات اآن او منص اط   ام هولة التق وتغرافيين لس ورين الف ة للمص مرتفع
يمكن   فمثال في اسبوع االعالف  صة للصورجهز االماآن المخص.الصور

وير    دة او تص اوي الجدي ض التق ذر بع و يب ة وه اآم الوالي وير ح ه تص
ا        وب عليه بن مكت دة تعني    " وهويحمل زجاجة ضخمة من الل مراعي جي

ا  رألبن تهالل  ". آث ات االس د االجتماع ي    بع كر لممثل ات ش ل خطاب ية ارس
ة         ع لجن ارآو م ذين ش ع ال ات وجمي اموا بالتغطي ذين ق الم ال زة االع اجه

   .االعالم 
  :رك التدريجي والسريع والمتابعة التح 

بعد االعالن عن الحملة اخبر الجماهير عن الحاجة الي اتخاذ عمل محدد  
ع اإل اظ بإوم دم    حتف تعدين لتق م مس ي تجعله امهم حت ة  هتم أو الحمل

  . لعمل في اهمهم مستعدين للجزء الذى ي
  :متابعة فعاليات الحملة 

ك بالض  ف يمكن ذا أآي ل ه ث بط ان تفع ث االحادي ي تب ل ومت ي ترس ومت
آل هذا ينبغي وضعه في    .ومتي تطلق آل فعاليات الحملة الخطابات

ز   اطالق فعاليا .خطة الحملة ل ال من ت الحملة يجب ان يكون فقط قب
ي ال   ب عل ذي يج وا    ال يات أو يجرب وا التوص زراعين ان يطبق م

ه   دف الي ون  . ماته زارعين يملك ن ان الم د م ات   تأآ ة المعلوم آاف
  .الضرورية للعمل أو التجربة بنجاح 

   :مرحلة المتابعة 
  قد تحتاج لبعض ..الحملة تاتي مرحلة المتابعة بعد اطالق فعاليات

 

ن  زء م ذا الج ة له واد المتخصص  الم
ة ثال اذ..الحمل ي فم جيع تبن د تش ت تري ا آن

د   نف جدي ن ص ي م أتي  المحاص ب ان ي ل يج
ك حتي تمكن     االنطالق قبل زمن  ة وذل زراعت

قد تحتاج الى ان تتبع .رعين من تطبيقه المزا
ة ن الزراع ات ع ذه بمعلوم ة  ه ،مكافح

  .ئش وطرق الحصاد الحشا
ص ال   ارير والقص ن   التق ي ع ي تحك ت

و  ذين نجح زارعين ال ذه   االم ق ه ي تطبي ف
   .التقانة ستكون جزءا من المتابعة 

  : تقييم النتائج 
تمرة      ة مس يم عملي ة التقي ر عملي ه تعتب علي

ل    ى آ ب عل ة    يج ار فعالي ة اختي رق الحمل ف
ة   يئيسرالتقييم ال. تهم امجهود يأتي بعد نهاي

ة    ائج النهائي ر النت م تظه و ل ي ول ة حت الحمل
ة عادة تأخذ      ة للحمل للحملة ،فالنتائج النهائي

  .سنوات 
ى       م عل و الحك ي وه دف اساس ه ه يم ل التقي
ه يمكن     فعالية الحملة االرشادية المحددة لكن

د ت   ان ات ق يف معلوم ل   يض دة لعم ون مفي ك
  . الحمالت االرشادية  في المستقبل 

ل محاو ة االرشادية قب ائج الحمل يم نت ك تقي لت
  ـ:ينبغي االهتمام بهذه النقاط 

ة  ..ماهو المستهدف  ماهي التغييرات المتوقع
ي ال اط   مف م ،النش اه ،الفه ة ،االتج عرف

اهي  ..؟؟،المهارات ،االهتمام اواالحتياجات  م
ى  دالئل الواضحة عل د  ال رات ق ذه التغيي ان ه

ا  ..حدثت ؟  هناك عدة طرق ووسائل يمكن به
ة     وى العامل ات وتعتبرالق ع المعلوم جم
تعمال أي  دد الس ل المح ة هي العام والميزاني

رق   ن الط ع   . م ائل لجم دة وس اك ع هن
ية    ابالت الشخص ل المق ات مث المعلوم

دي   ع االي ويت برف ات ، التص ي  ،المناقش ف
تبيان  ات او االس دي االجتماع ع . البري اجم
ات   ن المعلوم در م ر ق اول ا.  اآب د  الح تعتم

ارك       ين الفك ة للمتبني ي النسبة المئوي فقط عل
ى ارائ  أو ايضاحك بل تعرف ايضا   م في   عل ه

أثيرا ؟     ر الطرق ت  طرق الحملة أو ما هي اآث
يم اخر يمكن   .. از     هناك تقي اجراؤه داخل جه

ل عضو  تنظ  ك بسؤال آ ة نفسه وذل يم الحمل
ه ف   ن رأي اهي   ع ة وم ات الحمل ي فعالي

تقبلية ؟   الت المس ين الحم ه لتحس  ..مقترحات
يم عدة     وع من التقي عيوب او   يوضح هذا الن

يط ، التنظ   ي التخط دوع ف اج  يمص او االنت
  .والتي يمكن تالفيها مستقبال 

  انتهى



 - 9 -ا
 

 

 بها عامل هام ومؤثر في زيادة اإلنتاجية ىالري في الفترات الموص: أخي المزارع 
 

م2009يناير   138دداألرض الواعدة الع

  
  
  
  

تواصل األرض الواعدة نشر آتاب تكنولوجيا التدريب لمؤلفه 
ماجستير في اإلرشاد .. األستاذ حسبو محمد الحاج :

والتدريب وهو اآلن يعمل مديرا لمرآز نقل التقانة واإلرشاد 
  ).0912554949(بسنار هاتفه السيار هو 

  - :لمؤتمر التداوليمكونات ا
يختار مقدمًا على ) Theme(الموضوع/ 1

  ).Agenda(وأجندة) Programme(هيئة
يختار بطريقة تسمح وتتسع ) Venue(المكان/ 2

للحضور الكبير ويسهل فيه تقديم آل الخدمات الواجب 
  .توافرها لسير المؤتمر

  -:الرئيس أو المدرب/ 3
 .مهمته اعداد األجندة المسبقة للمؤتمر -
 .ختبار مساعديها -
  .اإلجتماع الجامع وهو يضم آل المؤتمرين /4
  ).المفاوضون(- المتدربون-المشارآون/ 5
  )األجندة(العرض والتقديم ومناقشة موضوع المؤتمر/ 6
  ومالحظاتهم ومقترحاتهم)المشارآين(تعقيب الممثلين/ 7

  :مهارات المؤتمر
يبدأ المؤتمر باجتماع آبير وموسع 

وفقًا الجندة المؤتمر وهذا ) لينالمتداو(للمفاوضين
االجتماع هو عبارة عن الجلسة االفتتاحية حيث 
يستعرض الرئيس اجندة المؤتمر ويتبعه بشرح آيفية 
التداول والخطوات واألوراق التي سوف يتم تداولها 

  .والتي تشمل وتغطي آل جوانب المؤتمر
يقدم الرئيس اسم مقدم الورقة والزمن المتاح لكل متحدث 

مافيها  لى المشارآين االستماع ومتابعة االوراق ورصد وع
. وتقديم األسئلة والمدخالت بنهاية تقديم االوراق مجتمعة

  .ويصعب التعقيب نهاية آل ورقة لكبر عدد المشارآين
أحيانًا يمكن تقسيم المتداولين الى مجموعات صغيرة يرأس 
آل مجموعة قائد يشرف ويساعد في ادارة تداوالت 

عة ويسهل عملهم آما يستعرض تقرير المجموعة المجمو
امام آلية المؤتمر ويقوم اعضاء المجموعة بدعمه وتقديم 
المبررات الرائهم وأفكارهم عقب مداخالت االجتماع والتعقيب 
والمناقشة والمالحظات يتوصل المؤتمرون الى التوصيات 

 النهائية للمؤتمر
  :فوائد طريقة المؤتمر التداولي

يحدد )..المشارآين(عة آبيرة من المتدربينيناسب مجمو
تنمية .. الموضوع مسبقًا ليناسب هدف المؤتمر وخطواته

مهارات التفاوض والعلم بكيفية المؤتمر آطريقة تدريب 
االحتفاظ باوراق المؤتمر ...وايضًا صفات تعليمية اخرى

  .آمرجع مستقبلي

  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المنازل والشهور القبطية

 كوكبان متقاربان وفيه يطول الليل   :  الشولة منزلة

 ديسمبر 26مبر وتنتهي في ديس 13البداية يوم    ..

  .الشتاء اتقويعتبر من اشد او

ويوافق  يناير 8الى  12/ 10من القبطي  كهيكشهر 

هذا الشهر أواخر شهر ديسمبر ويحدث فى هذه الفترة 

                          . أقصر طول للنهار طيلة العام

  )موقع اإلرشاد الزراعيعن ( 

  من المهندسين الجدد 
  لبنى عبداهللا حامد :سماال

  شندى الشقالوة:الــــوطــــــــــــن
–الحميراء :االبتدائية  :أمـــــاآن الدراسة

محجوب : الثانوية–محجوب عبداهللا :المتوسطة 
  ة الزراعة ابو حرازالجامعة الجزيرة آلي-عبداهللا

  2003التـخـرج  
  م 2006: التعيين  
زراعة  -زراعة المتمة :ن الــــخـدمـةا آمأ

  شندي
اشكر اسرة االرض الواعدة التاحة :ة أخيرة آلم

هذة االفرصة وأتمنى لها المزيد من التقدم 
  .. واإلزدهار  وشكرا

  

  :أخي المزارع
نه من أد ـأآـعند شراء المبيد ت  
 امل مععالتمصدق لها بجهة 

مع المبيدات بالبيع وتفادى التعامل 
  التجار العشوائيينو الجالبة
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  مختصر االرقام
 

  
  

  
  
  
  

  5084تقانات المحاصيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خدمة زراعة موبايل على هاتف سوداني

  رسالة االشتراك مجانية

   ادخل حرف المحصول الذى تود االشتراك فيه*  فتح رسالة جديدة  - :تراك طريقة االش

   .اضغط ارسال*  ادخل رقم الخدمة التي تود االشتراك فيها *

سوف تأتيك رسالة بأنه قد تم تفعيل اشتراكك في الخدمة*  
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  5085اسعار الخضر 
  

  

  
  
  
  
  

 

  5086اسعار المحاصيل

 

 

 

 

 

 

  

  5087 اسعار الفواآه
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 فرح حســن معتصم.دبقلم                                           
                           واإلستغالل واإلستثمار للتنمية مقترحات
    عطبرة نهر ىأدن بمنطقة  للموارد األمثل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1979 االسآندرية ليمحاص انتاج زراعة(
Bsc. 1986 الخرطوم ئيةيب ودراسات 
Msc.  ةيوالتنم الطبيعية الموارد بيئة ودراسة 
 )Ph.D  .2007 النيل وادى- المستدامة

 بحوالي تقدر مساحة بفروعه عدار واب وادي يغطي
  . فدانًا 25000

  عدار ابو وادي فروع
 وطياب سواآن بارسوآيت هي عدار ابو وادي فروع اهم

 منها لغستوالم فدان 10000 المساحة يبلغ شراريت
 التسعينات تعميرهاخالل الحفايرتم من عدد وبه فدان 2000

 ضىاالرا و) واخرين الحسنابى خير محمد اشراف تحت( 
  . مرعي الباقي   االبراهيماب  حيازة تحت الزراعية
 وادى مثل لذآرها المجال اليسع آثيرة اخرى وديان وهنالك
 دمبليب وود وبعلوك هنقول وسهول ياى ودامر العشار
  الخ.. والعديرة
  الجوفية المياه مصادر

) سابقًا المياه توفير( للمياه القومية االدارة ساهمت
 إلمآانيات المسح وتم م1972 عام منذ المنطقة بدراسة
 بإستعمال جيوفيزيائية ساتراد إجراء وتم الطبيعية الموارد
 واإلنآسارات االرضية والجاذبية الآهربائية المقاومة
 القاعدية والصخور الرافدة الرسوبيات وإبعاد السطحية
  . مراقبة آبار وعمل المرآبة
 توفير رصد عن الذآر آنفة والتنقيب البحث عمليات تواثبت
 الرمل وخليط ىوالحص الرمل طبقات في الجوفية المياه

 وتمثل متر 33 ـ 7 سمك في النهر ورسوبيات ىوالحص
 مستنقع وسط) نمر ود العطا اوالد ديار( الحلق قوز منطقة
 وجود  على دليل وهذا البسلي ىحت مرزوقة من الممتد المياه
 الرملي جرالح رسوبيات مجموعة في متوافرة بآميات المياه
 في انتشارًا واوسعها المياه حامالت ىاغن من تعتبر التي

 مجملها في تتراوح عطبرة نهر ىادن منطقة وفي .السودان
) الجزيرة قرية( مترًا 26 المتوسط وفي مترًا 40 ـ 17بين

  . للنهر الشرقية بالضفة
 الجوفية المياه ةحامل في الماء ىمستو بين عالقة وتوجد
 متر 12.5 ىال ىالمجر جوار أمتار 5 من رالنه عن والبعد

   .آلم 2.5 بعد ىعل
  :الجوفية المياه حرآة
 ىادن بمنطقة الجوفية المياه حرآة محور يعتبر النهر ىمجر
 الدراسات اثبتت ولقد االرض داخل طلقهانم في عطبرة نهر

 في الفيضانات اثناء االرض داخل المياه حرآة سرعة
 في وتبدأ اآتوبر نهاية في فوتتوق مستمرة وتآون الضفتين
 ىالمجر عن بعيدا ملآ 2 من اآثر ىال تصل وال الهبوط
 األرضية الطبقات ولوجيةرهيد ظروف ىال ذلك ىويعز

 النهر من بالقرب رًابيآ الجوفي المخزون يآون حيث
  . النهر عن عدناب آلما ويقل
 آل مآعب متر 630بـ  الجوفية المياه آمية تقدير وتم
 للمياه الحاملة الطبقات خالل النهر ازاةحبم طولي متر
 ازحم آيلومتر آل الثانية في لتر 40 يعادل ما اي

 المخزون  تقدير وتم السنة من أشهر ستة طيلة للنهر
  . مآعب متر مليون 780 بحوالي الجوفية المياه من

  .)حي شئ آل الماء من وجعلنا( الحياة عصب الماءف 
 نهر ادنى لمنطقة المقترحة االستثمارية المشاريع
  -: عطبرة
  -: الحيواني واإلنتاج المراعي

  الرعوية المزارع  )1
 التعاونية بالجمعيات المختلطة الزراعة تشجيع) 2

   وربط الخاصة المروية والمشاريع) 9( الزراعية
 بهدف األنعام وتسمين وبإعداد ، ناللب بإنتاج ذلك

  .الصادر
 اللحم توفير بهدف والتسمين لإلعداد حظائر إنشاء

  .. وللتصدير المحلي للمستهلك
 والصناعات ،المدابغ المسالخ تشييد في االستثمار
 . الجلدية
  عطبرة نهر أدنى بمنطقة الطبيعية المراعى

 الطبيعية الحشائش أنواع عن يبحث 2007فرح.د(
 )المرعى ةوحمول

  : الدواجن.
 يعآس والفراخ البيض أسعار في المضطرد اإلرتفاع
  .. الداجني اإلنتاج ىعل المتنامي الطلب
  - :في لالستثمار متاح المجالف ذلك  ضوء على

  .البيض إنتاج مزارع. 1
  . الالحم الدجاج إنتاج مزارع  .2

 والدجاج للبيض التربية أمهات إنتاج مزارع. 3
  .لآتاآيتا وإنتاج الالحم

  . للدواجن مسالخ .4 
  البستانية الصادر محاصيل إنتاج

 -: التالية المحاصيل وتصدير إلنتاج متاحة الفرصة
  -:الخضروات

 الشطة..البامية..البطاطس..البصل..القاليا الشمام
 لدول وخاصة البطيخ..الفاصولياالخضراء..الخضراء
  .األخضر الفلفلو الطماطم..الخليج
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  الفيضان بعد عطبرة نهر أدنى ألراضى األصل طبق صورة
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
                       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  -:البستانية المحاصيل تصنيع
 المحلي الطلب لتغطية الطماطم مرآزات تصنيع

   المآملة الصناعة. .الخضر تجفيف صناعة. .وللتصدير
  .الحافظة والمواد التعبئة مواد صناعة لمث والداعمة

  :والعطرية الطبية النباتات مجال في االستثمارات
 والعطرية الطبية النباتات وتصدير إلنتاج متاحة الفرصة
 الآرآدى مثل العالية التجارية القيمة ذات والتوابل
 األسود، الآمون   ، البخور ،لبان ،الحناء  ،السنمآة

 النباتات هذه تعتبر.  الزينة ونباتات الطبية عشاباأل
 آما) طبيعية عقاقير( الصيدالنية للصناعة هامًا مصدرًا
   وآمآسبات ، والمشروبات الغذائية الصناعات في تدخل
 والعطور التجميل مستحضرات صناعة وفي.. ونآهة لون

  .الآرآدى وتصدير إلعداد مراآز إنشاءيمآن 
  :العلف وتصدير إنتاج

 من و ، العلفية المواد من الآثير بيةالعر األقطار تستورد
 والشعير الصفراء الذرة من طن مليون 10 نحو ذلك

.  المضغوط العلف من آبيرة آميات عن فضال والذرة
 ،الجراوية ،اللوبيا سبعين ،أبو البرسيم ذلك ويشمل

 لتصدير مشاريع إلنشاء متاحة الفرصف..  والآاليتوريا
 ، النيل نهر من العلف

  -: التالية المجاالت في االستثمار توسعي أن قترحن
 الذرة إلنتاج اآللية الزراعة مناطق في مشاريع إنشاء. 1

  .   آعلف التصدير بهدف الصفراء والذرة
  .االعالف وحزم لقطع وحدات إنشاء. 2
 ومزارع الرعوية والمزارع التسمين وحدات إنشاء  .3

  التربية
  :والمتحرآة الثابتة البيطرية الخدمات

 الثابتة البيطرية والعيادات المستشفيات ءإنشا
 الخدمات  .. الصادر مواعين وتأسيس انشاء  ..والمتحرآة
 العيادات, المراعى, اآلبار( الحيوان لمسارات المصاحبة
  ).األمن ونقاط المتحرآة
  .والتغليف التعبئة معينات   ..المبرد والنقل التخزين
 إيراد مثالال سبيل على منها ونذآر والدراسات المراجع
 السمات.. م1964 عام هئإنشا بعد الخزان خلف النهر

 أن لها المخطط المساحة.. الخزان لتشغيل األساسية
 مشروع وإستهالك.. فدان) 400.000( بالخزان ىترو
 للخزان واإلقتصادي اإلجتماعي األثر... المياه من حلفا

 الحآومى الجهد)...وغيرهم والشآرية حلفا ألهالي(
 واالهلية الحآومية المشترآة الجهود.. المشآلة لمعالجة

 بمنطقة البيئى التدهور..للتنمية واالقلمية والمحليةوالدولية
 العربية الهيئة..1985 عبدالعاطى.د عطبرة نهر ادنى
 عطبرة نهر ادنى تنمية مشروع دراسات.الزراعية للتنمة

 يةالطبيع والمراعى ةالترب المختلفة التنمية محاور  
  الخ... واالجتماعي االقتصادى والوضع هوالميا اتوالغاب

  التوفيق يول واهللا

  رسالة إرشادية لمزارعي البطاطس

للوقاية من االصابة  :عزيزي مزارع البطاطس

بفراشة درنات البطاطس إحرص على إستخدام 

التقاوي المعتمدة و التأكد من التغطية الجيدة للدرنات 

بعملية الري لتفادي تشقق والعناية الزراعة عند 

االرض كما أحرص أخي المزارع على إجراء 

لعزيق والحصاد المبكر الن هذه عملية الترديم وا

فة يصعب مكافحتها بالمبيدات وتتركز خطورة اآل

هذه الحشرة في تأثيرها المباشر على القيمة التسويقية 

  . عن موقع اإلرشاد الزراعي    .للمحصول
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 آفات
  محصول  القمح

   -: العسلة 
وهى تمتص عصارة 
النبات وتفرز  مادة العسل واذا 
لم تتم مكافحتها في الوقت 
المناسب فانها تضر بالمحصول 
ضررًا بليغًا وتقاوم بمبيد 

  .المالثيون أو الروجر
وذلك بما % 57ون المالثي

يعادل نصف علبة صلصة 
صغيرة لصفيحة الماء في حالة 
الرشاشة ذات الضغط الثابت أو 

علبة صلصة صغيرة () 
للصفيحة في حالة الرشاشة 

  .ذات الموتور
فيستعمل بما % 32أما الروجر 

علبة صلصة صغيرة () يعادل
لصفيحة الماء في حالة 
الرشاشة ذات الضغط الثابت أو 

لصة صغيرة علبة ص() 
للصفيحة في حالة الرشاشة 

  .ذات الموتور
لتحديد الجدوى  - :ملحوظة

اإلقتصادية للرش يستحسن 
  )بوقاية النباتات(اإلتصال 

  -:الديدان الثاقبة 
ال تشكل خطورة آبيرة على 
المحصول اذا آانت بنسبة قليلة 
ولكن في حالة انتشارها فإنها 
تفتك بالمحصول اذ تسبب عدم 

عن طريق  نضج السنابل
حرمانها من وصول الغذاء 
وبالتالي عدم تكوين الحبوب 

  .داخل السنابل وموتها
  - :الفئران

انتشار الفئران يلحق الضرر 
تقاوم باستعمال  –بالمحصول 
  . الطعم السام

  

  شخصية العدد
  عادل ابراهيم العبيد علي :سماال

  م1959:الــــميالد
متزوج وأب : الحالة اإلجتماعية

  )بنتان وولد(لثالثة ابناء 
النموذجية عطبرة  :ةيالدراس المراحل

جامعة  –القومية عطبرة  –
  األسكندرية آلية تكنلوجيا األغذية

  م1982: التـخـرج 
شرآة صناعات :ا آن الــــعملمأ

 - 1982األغذية المتحدة الخرطوم 
مؤسسة النيل األبيض  – 1985
ثم والية نهرالنيل  2004 - 1985
م حتى تاريخه واآلن مديرًا 2004

  .لمشروع قندتو الزراعي
ألخوة المزارعين باتباع انصح ا

الحزمة التقنية والزراعة تقنيات 
وأنصحهم بتقليل فترات الري نسبة 
إلرتفاع درجات الحرارة واتمنى لكم 

  .موسم مزدهر
أتمنى ألسرة األرض الواعدة التقدم 

  .واإلزدهار
  

  انجاز في صمت
 اإلدارة العامة لنقل التقانة

في صمت ..  )الخرطوم(واإلرشاد
في انجزت الكثير من األعمال 

  .. الفترة األخيرة
منها تشغيل مطابع األعالم و*

تذليل آل المشاآل الزراعي بعد 
.. المطابع الفنية الخاصة بتشغيل 
 زراعية وأول دورية أرشادية

تدفع بها هذه المطابع  للقارئ 
دد عآانت األرض الواعدة ال..

 م2008بتاريخ أآتوبر  135
الذي خرج بصورة ) العدد المميز(

ممتازة تضاهي مطبوعات بيروت 
اختيار ألوانها آان .. والقاهرة 

.. موفقا وإخراجها الفني آان جيدا 
ونالت  ىوآل من أطلع عليها أثن

اعجابه ووصلت لالرض الواعدة 
وليد  135 عددالرسائل إشادة ب

 مطابع اإلعالم الزراعي ببحري 
من مزارعين واآاديمين 

  .ومواطنين 
وإنجاز آخر تم في األيام الفايتة *

 وهو توقيع عقد الرسائل القصيرة
)(SMS   مع هاتف سوداني

دمة  وفي وهذه خدمة متق.. النقال 
.. نفس الوقت يسهل التعامل بها 

وآل ما تحتاجه هو هاتف سوداني 
وإرسال رسالة  الرقام الخدمة 
واإلشتراك في نوع الخدمة من 
معرفة ألسعار المحاصيل أو 
الخضر أو الفاآهة وتقانات 

 يعزيز.. المحاصيل المختلفة 
المزارع تجد تفاصيل عن طريقة 
االشتراك وارقام الخدمة 

صارات داخل هذا واالخت
على  جهدها  لإلدارة التحية..العدد

 للزراع عاالذي أثمر عمال ناف
  .منهفي المزيد  هاونأمل ل

 

   سقط سهوا
المميز أآتوبر  )135( في العدد*

محمد علي  :سماسقط سهوا م 2008
لقاء  (الذي أجري ) أبو الريش(خير 

المدير العام لإلدارة العامة : مع السيد
ولم يظهر ..)واإلرشادلنقل التقانة 

   .عذرة أسمه في  صفحة اللقاء فم
عد موضوع آما سقط أيضا أسم مًً*
الذي أوجز مانشر )آتاب ومواضيع(

 13في األرض الواعدة منذ العدد 
 134د وحتى العد 1980أآتوبر 
م وهو مجهود جبار 2008سبتمبر 

نعتذر لمعد أستغرق زمنا وبحثا طويال 
: ةالزراعي ةلهذه  الصفحات للمهندس
  .وصال عمر آريم الدين
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نواصل نشر آتاب نظم اإلرشاد الزراعي :أخي المرشد
محمد عوض صالح أحمد مدير جامعة :لمؤلفه بروفسير

  : ونتناول في هذه الحلقة: القضارف 
  :صغار وآبار المزارعين

تتبع للقطاع العام ملزم الجهاز اإلرشادي آمؤسسة 
بخدمة آل العاملين في عمليات اإلنتاج الزراعي بصورة 

في بعض الحاالت الخاصة جدًا . مباشرة أو غير مباشرة
يرآز الجهاز اإلرشادي وتوجه مجهوداته الى آبار 
المزارعين وذلك بغرض الحصول على أثر سريع وملموس 

مزارعين آبار ال. من العمليات اإلرشادية في وقت قصير
  والناجحين منهم عادة ما يتميزون بصفات شخصية تقربهم

الى الجهاز االرشادى او فى احيان اخرى يملكون مساحات 
آما ان قابلية هؤالء .وامكانات عمل اآبر من غيرهم 

المزارعين المقتدرين نسبيًاعلي تبني المستحدثات الزراعية 
ابلية صغار والعمل بالنصائح االرشادية المقدمة اآبر من ق

ونجد ان هذة الصفات والمواصفات تقربهم من .المزارعين 
تبني .الجهاز االرشادى ومن المرشدين الزراعيين

مستحدثات زراعية او العمل بالنصائح المقدمة من الجهاز 
االرشادي ال تشكل مخاطر لدى هؤالء المزارعين لذا فانه 

لصغار من الممكن محاولتها وتجريبها عكس الحال بالنسبة 
المزارعين  والمزارعين ذوى الخبرات واالمكانات 

لذلك اعتمد الجهاز االرشادى وتحت ظروف .المحدودة 
معينة التعامل مع هؤالء المقتدرين من المزارعين وذلك 
الحداث اثر آبير وسريع يمكن مالحظته وحتى يمثل هؤالء 
المزارعون القدوة لغيرهم من صغار المزارعين 

ادى الترآيز على .االمكانات المحدودة  وللمزارعين ذوى
آبار المزارعين الهمال الغالبية العظمى من صغارهم 

  .والمجموعات الريفية االخرى العاملة في مجال الزراعة
صغار المزارعين   يعد مزارعو دول العالم الثالث من

اوالمزارعين ذوى االمكانات المتوسطة او المحدودة لذلك 
البرامج اإلرشادية على آبار فان ترآيز العمليات و

المزارعين ادت الى اهمال تام لالغلبية المنتجة في ريف 
الدول النامية آما انها جعلت من العمليات والبرامج 
اإلرشادية برامج صفوية تؤدى الى مساعدة اقل الناس حاجة 
للمساعدة مع اهمال تام لمن هو احوج للمساعدة والنصح 

  .واالرشاد
االرشادية في اقطار الدول النامية يجب  النجاح العمليات

الترآيز على االغلبية العاملة في االنتاج الزراعي واالخذ 
بيدها الخراجها من دائرة الفقر الى دائرة االآتفاء الذاتي 

مسئولية ان تطال العمليات االرشادية آل . واالنتاج التجاري
المجموعات العمرية والجنسية مع مجموعات آبار وصغار 

مزارعين تقع على عاتق حكومات دول العالم الثالث ويجب ال
ان تنال االهتمام الكافي من رجاالت التنمية واالجهزة 

  .االرشادية
بقدر اهمية ان تطال العمليات االرشادية آل المجموعات 
الرئيسة في الريف تأتي اهمية التقنيات المقدمة ومناسبتها 

والتعليمية ومالءمتها لمستويات المزارعين الذهنية 
نوعية التقنيات المقدمة . ومقدراتهم واالمكانات المتاحة لهم

 لمزارعي الدول النامية لم تجد االهتمام الكافي من واضعي

السياسات في دول العام الثالث العامل الذى ادى الى ادخال 
او قد تحتاج الى  مستحدثات غير مرغوبة وال يمكن استعمالها

امكانات ذهنية وتعليمية ومادية غير متوفرة وغير متاحة لمجموع 
  .المزارعين في ريف دول العالم الثالث

نسبة النحياز معظم حكومات دول العالم الثالث للحضر وسكانه 
والسعي لحل مشاآله خاصة مايتعلق منها بالكساء او الغذاء يتم 

ك لمساهماتهم المقدرة في الترآيز على آبار المزارعين وذل
ان . اجمالي ناتج الغذاء سواء آان الستهالك الحضر او للتصدير

ما يترتب على تعامل الجهاز االرشادي والمنظمات االخرى 
العاملة في مجاالت التنمية مع آبار المزارعين والناجحين منهم 
يجب ان يخضع للتحليل العلمي لمعرفة المؤشرات والنتائج 

  .يهالمترتبة عل
في هذا االطار فان تجربة الجهاز االرشادي في الواليات المتحدة 

في هذا النظام يدرب ويعلم .. االمريكية يمكن االستفادة منها
المرشدون الزراعيون على المستوى المحلي على فهم طبيعة 
. وترآيبة القوى الفاعلة والمؤثرة في الريف وآيفية التعامل معها

مرشدين الزراعيين على المستويات عليه فان ترآيز وعمل ال
المحلية يكون مع آبار المزارعين والناجحين منهم النهم يمثلون 
الشريحة الفاعلة في عمليات التنمية على امل ان التقنيات الجديدة 
والمستحدثات من النظم الزراعية ومدخالت االنتاج ستتسرب الى 

آان . دةصغار المزارعين  والمزارعين ذوى االمكانات المحدو
من نتائج هذه السياسات ومنذ الحرب العالمية الثانية تقليص عدد 
العاملين بالزراعة من صغار المزارعين وضم اراضيهم الى 
الكبار منهم خاصة بعد اآتشاف التقنيات واالليات المساعدة على 

لم يستطع صغار المزارعين المنافسة مع . خفض وتقليص العمالة
سائرهم المستمرة على ابعادهم وخروجهم آبار المزارعين وادت خ

فى ذلك الوقت ولحسن الحظ آانت .من الزراعة واالنتاج الزراعي
هنالك نهضة صناعية آبرى شهدها الجزء الشمالى من الواليات 
المتحدة ادت هذه النهضة الصناعية الكبرى المتصاص آل فائض 

ناعية العمالة فى الريف واستيعابه وبجدارة فى آل المجاالت الص
وقد نظر منظرو التنمية لهذه السياسات على انها ناجحة وفاعلة اذ .

ابقت الصالح من المزارعين والقادر على المنافسة واالنتاج فى 
المناطق الريفية وابعدت فائض العمالة من المزارعين وغير 
القادرين على المنافسة وتم استيعابهم بصورة فاعلة وناجحة في 

يختلف الوضع في دول العالم الثالث . النامية القطاعات الصناعية 
حيث ان غالبية السكان يعتمدون على الزراعة آمصدر اساسي 
للمعيشة اذ يقدر عدد سكان دول العالم الثالث العاملون بالزراعة 

او آعمال زراعيين فى مشاريع آاصحاب حيازات صغيرة 
واراضي الغير بحوالي ثلثي السكان ، اضف الى ذلك ان القطاع 
الصناعي في آل دول العالم الثالث مازال صغيرًا وليست لديه اية 
طاقات الستيعاب فائض عمالة آما ان  مجاالت اقتداره مستقبًال ما 

الى  زالت ضيقة ، اضافة الى ذلك فان معدالت الهجرة من الريف
المدن في اضطراد مستمر مما شكل فائض عمالة وعطالة عانت 

عليه فان اتباع نظام . وتعاني منها آل مدن دول العالم الثالث
ارشادي آنظام الواليات المتحدة مرآزًا على آبار المزارعين 
والناجحين من صغارهم مع اهمال تام لصغار المزارعين 

يفي سيقود دول العالم ومجموعة النساء الريفيات والشباب الر
 . الثالث حتمًا الى آارثة محققة في آل من ريفها وحضرها
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: تم اآتشاف الميالمين في حليب 2008في آب 

China Sanlu Milk Powder   
  ماذا يحدث عندما تتناول الميالمين؟  

ويترسب بشكل حصى . يبقى الميالمين داخل الكلى
ويسبب هذا ألمًا واضحًا وال . فتغلق أنابيب الكلية

يستطيع المريض أن يتبول، وعندها ستتضخم 
أن العملية الجراحية أو التفتيت يمكنها .تورم الكلىوت

إزالة الحصى، لكنها ستسبب ضررًا للكلية غير قابل 
قد تؤدي إلى فقدان وظيفة الكلية ويلزم . للشفاء

أو تؤدي إلى الموت بسبب ) غسيل الكلى(عندها 
  . احتباس البول في الدم

   ما هي المواد الغذائية التي عليك تجنبها؟ -
تجات الحاوية على الحليب ومشتقاته واللحوم آل المن

المعالجة ومنتجات غلوتين القمح ومعظم الغذاء 
  : وهي آثيرة جدًا، مثل!!... المصنوع

تذآر، آل األغذية الحاوية على الحليب ومشتقاته أو 
الكريم أو أي منتج من األلبان واألجبان يجب 

  . تجنبها
    

جاتها نتشرآة غذائية يدخل في م 30هناك حوالي 
  . هذ الحليب

   ماذا نفعل اآلن؟
تجنب آل المنتجات المذآورة، على األقل ستة أشهر 
إلى أن تعلن الشرآات نقاء منتجاتها، وال أعتقد أن 

مين، بل الموضوع محصور بمادة واحدة مثل الميال
ائية الضارة المستخدمة في هناك مئات المواد الكيم

  ... صناعة األغذية
طعمًا أو محل قهوة أو غيرها، وإذا آنت تمتلك م

توقف عن بيع منتجات الحليب، على األقل في الفترة 
  . الحالية

إذا آان عندك أطفال في البيت، أعطهم حليب أمهم 
وهو أفضل حليب، أو استخدم البدائل الطبيعية 

  . حليب الحبوبالنباتية مثل 
وأخيرًا شارك هذه المعلومات مع أصدقائك لكي 
يفهموا خطورة الحليب والمواد الغذائية الصناعية 

  ... على صحتهم
  ....ودواؤآم غذاؤآم.... غذاؤآم دواؤآم

 " مجموعة زراعة نتمختصر من 
<noreply@zira3a.net  

  

  مسموم حليب
تناقلت وآاالت األنباء خبر الحليب الصيني 

ماهو هذا .. المغشوش في  اآلونة األخيرة 
الحليب؟ من مجموعة زراعة نت نلخص ما 

  .وردنا منهم عن الموضوع
إنه الحليب المجفف آبودرة، والممزوج بـ   

  .الميالمين'
 .مادة آيميائية صناعيةهو  الميالمين 

في صناعة  امات الميالمين؟  يستخدمهي استخدما
آما تستخدم في ديكور المنزل مثل . األواني الميالمينية

  . مواد عزل وتغطية الخشب
  لماذا يضاف الميالمين إلى بودرة الحليب؟ 

. أهم عنصر غذائي في الحليب هو البروتين
والميالمين يحتوي نفس البروتين الحاوي على 

  ' النتروجين'
ن إلى الحليب توفر من آمية الحليب وإضافة الميالمي

أرباح  الحقيقية، وهو أرخص من الحليب، مما يزيد من
  .مصانع الحليب بشكل هائل

  
  في الصورة ترى الميالنين، أال يبدو مثل الحليب؟ 

ليس له أي رائحة أو طعم مميز لذلك ال يمكن 
  .اآتشافه بسهولة
  ؟متى تم اآتشافه

 تندما ماتع( تم آشف الفضيحة 2007في عام 
وجدوا أن طعام فآثير من القطط والكالب فجأة، 

الحيوانات األليفة المستورد من الصين يحتوي على 
  ). الميالمين

، في الصين، ظهرت زيادة 2008وابتداء من عام 
غير طبيعية في حاالت حصى الكلى عند األطفال 

  ..الرضع
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  المشتل
 وهاجر فتحفضل ابتهاج  :إعداد 

  :قال تعالى
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ (*

آَمَن ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّن 
رُُّسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك 

  ) 285: ة البقر) (راْلَمِصُي
تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين : ( قال تعالى * 

  83القصص ) اليريدون علوا في االرض وال فسادا 
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النبي * 

اليدخل الجنة من آان في قلبه (( صلى اهللا عليه وسلم 
ان الرجل يحب ان يكون : قال رجل )) ذرة من آبر 

حسنا ؟ قال ان اهللا جميل يحب ثوبه حسنا ونعله 
 .رواه مسلم) طر الحق وغمط الناس الكبر ب ..الجمال

: غمط الناس.دفعه ورده على قائله : طر الحق ب
  .احتقارهم 

  الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا   :وقيل*
  مــا في صــدورهــــــمهم ـينــــك أعـريـت

  ظرـنـــــــّرها الــــــؤدي ســـيون يــإن الع
  تمسوا من مســاوي الناس ما سترواالتل
  كاــــــساويــن مــرا مــتـــتك اهللا سـيهــف

  م إذا ذآــرواهــيـــن ما فــر محاســـواذآ
  كـــــــيـــــــا فــمـــدا بــــب احـعــــــوال ت

    ُتبد من العيوب ما ستره عالم الغيوب ال: وقد قيل*
ان العالم احوج  :شواالديب الفيلسوف برنارد  يقول*

 هعلي و في اشد الحاجة الي رجل في تفكير النبي محمد
هذا النبي الذي لو تولي امر العالم ) الصالة والسالم

لوفق في حل مشكالتنا بما يؤمن السالم  اليوم
  .اوالسعادة التي يرنو البشر اليه

 :اقوال
الذي يدع امرأته تحكمه، ال ھو  : نابليونقال *

  . رأة، انه الشيءرجل وال ھو ام
يوما لجاريته روحيني حتى  قال عمر بن عبد العزيز*

انام فروحته حتى نام ، وغلبها النوم فنامت فلما انتبه 
اخذ المروحة يروحها فلما انتبهت وراته يروحها 

انما انت بشر مثلي اصابك من الحر :صاحت فقال 
  .ماأصابني فأحببت ان اروحك آما روحتني

  :  تجلى فيها ومنهاللعدل مظاهر ي * 
  العدل مع اهللا تعالى بان اليشترك معه في عبادته

 
وصغاته غيره ، وان يطاع فال يعصى ويذآر فالينسى 

باعطاء  بين الناسالعدل في الحآم ..ويشآر فاليآفر
العدل بين الزوجات  ..آل ذي حق حقه ومايستحقه
اخر واليؤثر بعضهم  واالوالد فاليفضل احدا على

ل ًا واليقوالعدل في القول فاليشهد زور ..على بعض
العدل في المعتقد فاليعتقد غير الحق  .اطًالاو ب ًاآذب

ر على غير ماهو الحقيقة والصدق واليثني الصد
 .والواقع

  ) سوداني. (النية زاملة سيدا: ثالأم
  )سوداني.(االضينة دقو واتعذرلو       

  :أحذية شهيرة

.. حذاء الطنبوري.. حذاء ساندريال .. خفي حنين 
بعضها قد يآون احذية اسطورية ال تمت .. حذاء باتا

هو  للواقع بصلة ولآن اخرها حذاء صار األشهر و
له آل هذا الحذاء وثقت  )نتظر العراقيم( حذاء

وسائل اإلعالم وهو مقذوف نحو رئيس الدولة األعظم 
بضربة مرآز  الذي بدأ فترته الرئاسية األولى..

الثانية بضربة حذاء  نهى فترتهالتجارة العالمية وا
 هذا الحذاء حرك المشاعر الوطنية.. منتظر العراقي 

لتظاهرات مستمرة تاييدًا الت اوماز.. العراقية
وألهم هذا .. ة باطالق سراحهذاء ومطالبلصاحب الح

الحذاء مصممي ألعاب الآمبيوتر حيث بلغ زوار احد 
.. مليون زائر 60مواقع هذه األلعاب أآثر من 

وعرض مواطن سعودي مبلغ عشرة مليون  دوالر 
ومن جهة .. ثمنا له وأطلق عليه أسم وسام الحرية 

) بايضن لالحذية(أخرى انهالت الطلبات على الشرآة 
لحذاء الصحفي العراقي وبلغت الطلبات المنتجة 
ألف زوج مما يعني مضاعفة انتاجها  300لتصنيع 

حذاء (مرات عديدة وأطلق على الحذاء الموضة أسم 
                                                       ). بوش

*أمثال ضد المرأة:                                           
مصري           وسة وفي البيت جاموسةي الشارع عرف  

  الماني           . يطانشلتستطيع المرأة ما ال يستطيعه ا
  بولندي       .. المرأة ولم يستطع هضمها ابتلع الشيطان

  انجليزي                        ..  للمرأة إال لسانها ال سالح
  اوآراني                .. ح زوجتك قبل سبع سنواتدال تم

  برازيلي               . عيون النساء هاأجمل العيون وأآذب
  صيني                           .. ارجم المرأة بحجر آريم

 روسي          ..اضرب زوجتك قبل الغداء وقبل العشاء
  انجليزي . وفى المرأة لسانها هآخر مايموت فى الرجل قلب
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  من زراعة نت
 األصلي والمغشوش" زيت الزيتون

   
زيت الزيتون األصلي يكون له لون أخضر     

باختبار عملي بسيط  قاتم ويمكن معرفته
ضع ملعقة صغير من زيت .. :وسريع آما يلي

الزيتون على راحة يدك وافرآها باليدين جيدًا 
سريعة لمدة دقيقة تقريبًا بعدها شم  وبحرآة

رائحة زيت الزيتون إذا شعرت بالحرارة 
   .لزيتون أصليًاقوية في يدك يكون ا ورائحة

   آيف نحفظ زيت الزيتون؟

يؤثر الهواء والرطوبة وأشعة الشمس سلبًا  -
فاألواني  في زيت الزيتون عند تخزينه، لذا

المنزلية ال تصلح لحفظ زيت الزيتون إّال إذا 
   .للضوء آانت معتمة لمنع تعرض الزيت

يجب ضبط درجة حرارة الزيتون المخزن ما  -
درجة  ة، ألنه بارتفاعدرجة مئوي15 - 10بين 

الحرارة تتعرض الزيتون والدهون لألآسدة 
ويفسد  الذاتية، وهو ما يزيد من حموضتها،

ترآيبها فتحول إلى مواد سامة تؤثر سلبًا على 
لذلك فإن زيت  الكبد والكلى واألوعية الدموية

  !!الزيتون ال يصلح للغلي

 "Hassan A. Almaznaei":من
<hmaznaei@kacst.edu.sa>

 

 

  

 من ذاآرة األرض الواعدة
م لقاء مع 1982/ ابريل/1:بتاريخ 28جاء في العدد 

  :نختار منه ما يلي . محرر األرض الواعدة 
في شكلها  األرض الواعدةهل انت راضي عن :س 

  الحالي وأرجو التوضيح ان آنت غير راضي؟
ليس آل الرضا واذا اتيحت لنا الفرصة وتوفرت :ج

اإلمكانيات يمكن ان تخرج األرض الواعدة في 
 ور التوضيحيةالصصورة احسن ويمكن ادخال 

وتغيير الغالف لكل عدد ليكون هنالك غالف مختلف 
وايضًا لو تعاون معنا أهل العلم الزراعي إلخراج 

  .مادة زراعية جيدة عندئذ يكون الرضا تامًا
في ختام اللقاء نترك لك الخيار في مخاطبة قراء :س

األرض الواعدة مع خالص شكرنا وتقديرنا 
  .لمجهوداتكم وباهللا التوفيق

حن في وحدة ارشاد شندي لدينا الرغبة األآيدة ن(:ج
القارئ +الزراعي + المزارع (في خدمة القراء 

وعلى استعداد للعمل على حل مشاآل ) العادي
وأرجو ان تكون عالقة . المزارعين قدر المستطاع

القراء واألرض الواعدة متصلة وآذلك باالخوة 
  ).الزمالء ونحن في انتظار موضوعاتهم وشكرًا 

 

   
  هؤالء اداروا بساتين شندي

  
)  مصري(حسن مرعي).. انجليزى(مستر بيفن 
.. عبد الرحيم ألمين ..عبد الحميد البر..السيد عتباني 
زر اعي ابراهيم .. الرشيد محمد خليل ..أحمد الشيخ 

آسيا عبد اهللا :زراعية .. خليل بشير:زراعي . أحمد 
:  م ز.. العابديندفع اهللا أحمد زين :زراعي .. الصادق

م ز مبارك سرالختم  ) ..لوآا(ليلى محمد أحمد
م زالفاتح األمين ..محمد مبارك فضيل :زراعي 

م ز علي .. بدرية حاج الحسن على   :بشارة  م ز 
م ز .. عثمان محمد على :زراعي .. حسن سليم

  ..يوسفالنقر  األمين : زراعي.شنودة فوزي ميشيل
معتصم نور الدين م : اعي زر..م ز  الجيالني سعيد 

م ..م  زآية محمد عبد اهللا .. ز  محمد عبد اهللا امام   
معتصم ) .... أحمدونا (ز هويدا احمد عوض الكريم 

م ز محمد النورالشيخ القراي م ز زينب ..نور الدين 
  .محمد أحمد م ز محمد النور الشيخ القراي

 

ة أقـوىالسـنبل
بـلةـمــن الـقـنـ
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  بريد األرض الواعدة
يحيى فضل. د.أ وآيل جامعة شنديومن *

اهللا مختار وصلت رسالة لألرض الواعدة
السالم عليكم ورحمة اهللا: جاء فيها
تهديكم جامعة شندي أطيب.. وبرآاته
من مجلة 135وصلنا العدد .. تحياتها

وهذا داللة. األرض الواعدة في ًحلة قشيبة
على جهدآم في متابعة تطوير وتنمية

اتنا بالتوفيق معأمني. الزراعة بمحلية شندي
  .شكرنا وتقديرنا
إهتمامك بمطالعة األرض:األرض الواعدة

وتواصلكم وتفاعلكم معنا له وقع خاص
يدعلينا مما يشحذ همة أسرة التحرير لمز

أ د يحيى: خمن العطاء جزاآم اهللا خيرا األ
 .  فضل اهللا

*****  
محمد احمد سالم عليك وعلى جميع   خ عبداهللاال*

وسالتك عن ام  االهل ارسلت لك رسالة ايام العيد
ة التانيةأللمر  لتك ان تبلغ تحياتىأوس  االوالد
الفصيحة الماعندها غير الشمارات لكننى  العاقر

وعمرها تجاوز) االرض الواعدة( َايرثانا احبها آ
اصدارات(اولدت فيها م ملكن العيب فيك ا  30ـال

ميهوسولكن اقترح ان نعمل لها ولد ون  )أخرى
تاريخ ه الضوء علىفي نسلط) خبرات وتجارب (

أو مزارعوندون  ل بالمحلية ونوثق لها  الزراعة
فكرة انشائه.. مثل قندتو ..عن مشروع معين اداري

التيالمعاناة ..دور االنجليز ..من هو صاجبها
الى اليوم معو..نفذوه  ونذآر من.. ت تنفيذه بصاح

ارشيفيكون لدينا وبعد فترة   صورالالتوثيق ب
   .نا جميعاقبل ميالد مابالمحلية يمتد للزراعة ل

 :األرض الواعدة
معتصم حسن فرح وآيل وزارة الشئون االنسانية .د

شكرنا لدآتور .. وصلت الرسالة أعاله منه المناوب
ي فترة وف..فكرته جيدة جدا ..  معتصم لمراسلته 

التسعينات آان لألرض الواعدة اصدارة فرعية 
) أخبار المزارع(تصدر نصف آل شهر تحمل إسم 
وفكرتك قابلة .. وصدرت لفترة ليست بالطويلة

تلفة اهللا لو توفرت لنا المعينات المخ للتنفيذ أن شاء
 ؟والتي من أهمها من يشرف علي تنفيذ الفكرة

ى النعيم هو م ز  عبد القادر عل: وأعتقد أن األخ
األقدر على تنفيذ هذه الفكرة لو تكرم ووافق على 

                                            ..القيام بالمهمة

  عمليات زراعية هذا الشهر        
  عداد م ز عبد العليم حيدرإ               

  
يحتاج لجرعة السماد األولى في هذا لقمح ا

لثة والرابعة ويروى الرية الثا              الشهر 
   يوم    15بعد آل

  
أيام  10يحتاج لري خفيف آل  الفول المصري
 والعزيق اليدوي

  
 40آجم على جرعتين  80التسميد  لبطاطسا

آجم بعد شهر 40آجم بعد زراعة الدرنات و
 10أما الري فيكون خفيف آل .. من الزراعة

أيام والعزيق يكون يدويًا مرة واحدة بعد شهر 
 .من الزراعة

  
آجم من السماد مع الرية  40تحتاج لـلفاصوليا ا

الثانية بالنسبة لألرض الفقيرة اما الري فيكون آل 
 .أيام والعزيق يدوي بعد شهر من الزراعة 10

  
آجم من السماد في  20يحتاج لـلحمص ا

األرض التي يزرع فيها ألول مرة ويروى آل 
العزقة األولى ..يوم والعزيق يدوي 15-20

بوعين من الزراعة والثانية بعد تكون بعد اس
 .شهر ونصف

  
روى الشتول بعد زراعتها مباشرة الطماطم ت

ري خفيف والنظافة لتحضير األرض لغرس 
 الشتول

  
الريات األولى في فترات  البصل
 متقاربة

 - 20 -ا
 

 

 بها عامل هام ومؤثر في زيادة اإلنتاجية ىالري في الفترات الموص: أخي المزارع 
 

م2009يناير     138 دداألرض الواعدة الع

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  اسعار المحاصيل بسوق شندي
  م2008متوسط أسعار شهر ديسمبر 

سعر متوسط  المحصول
الجوال بالجنيه 

سعر الربع للمستهلكمتوسط 
 بالجنيه 

 7،5  96،25 تريتة الذرة الف
  12،25 173،75 الذرة البيضاء 
 12،5 142،5 القمح األبيض 
 193،7516الفول المصري

 17016الفاصوليا
 15،5 157،5 الَحمص
 15 156 البصل 

 محلية شندي باالقتصاد الزراعي  :المصدر

  االستثمار بالسودان
ات عن تزود بمعلوم: ي المستثمر زعزي

من المواقع التى تجدها في  االستثمار بالسودان
      :محرآات البحث مثل قوقلي

 www.sudaninvest.org موقعآ
 

 :موقع اإلرشاد الزراعي السوداني
sdwww.tea.gov.  

 موقع جدير بالمشاهدة

كـل عـام وانـت بخيـروعلم السـودان :أخي المـزارع
وأنشاء هللا فـي العـام .. تاجك يرفرف عاليا بفضل ان

للسودان اإلكتفاء مـن تكون حققت ) 55(القادم الـ
  .أن شاء هللا...الغذاء

بخير وندعو اهللا أن آل عام وانتم 
نا العام الهحري القادم يهل علي

وبلدنا يتمتع باالنتاج الزراعي 
.. الوفير بفضل النهضة الزاعية 

افة أنحاء آ في ن وآل المسلمي
  المعمورة ينعمون بالسالم والوئام

 زةفي غنهم عيرفع الظلم وأن 
مكان والعراق وافغانستان وآل 

  .آمين اللهم
 


