
  ٢٠١٥ أبريل ١٥                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 الحيوية؟ التكنولوجيا لماذا :وآراء أصوات •

 

  أفريقيا

 أوغندا فيالمعدلة وراثًيا  المحاصيل �عتماد ISAAA تقريرإصدار  •

  

  ا�مريكتين

 الجذور نمو معدلفي  الھرموناتدور  كشفدراسة ت •

 البرازيل في التجاري دامل)ستخشجر الكافور المعدل وراثًيا  داعتما •

 ا.صناف تسجيلعملية  لتيسير الكندية الحكومة يسع •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 الجفاف في ظروف لنباتاتفي نتح ا اأساسيً  دوًرايلعب  ا.سبرين •

 باكستان في مرة .ولإلكتروني  زراعة نظامإط)ق  •

  

  أوروبا

 الكولسترول نسبة خفض في يساعدجديد  قرنبيطصنف  •

 كوكبال إطعام كيفية حول على ا:نترنت اعلميً  انقاشً  تصدر ا.وروبية يةالمفوض •

  

  العلمي البحث

 زيوليلسِ الحقلي للذرة المحورة بال داءا. ونقيمي العلماء •

 المقاوم لمبيدات ا.عشاب الصويا فولحديد الخصائص النباتية لت •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 مجتمعاتھا تناقصدار وانح فھمل يةجبلال غوري)ال جينوماستخدام  •

  

  إع+نات

 النباتية للبيولوجيا الدولي المؤتمر •

 الشبكات إلى الجينات من :الحيوية والتكنولوجيا النباتي الجينوم •

  

  تذكيرية رسائل

؟علم بدون كمنح ھل -  وراثًيا المعدلة الكائنات :إنفوجرافيك •



  

  عالمًيا

  الحيوية؟ التكنولوجيا لماذا :وآراء أصوات

 

 الحيوية التكنولوجياخبراء  ھاليع أجابالتي  ا.سئلة بعضتلك كانت  ؟اتأثيرھ ھو ما العالم؟ في الحيوية للتكنولوجيا مكان ھناك ھل
  ؟الحيوية التكنولوجيا لماذا :وآراء أصوات عنوانب ISAAA ھيئةلموجز ا:صدار ا.خير  في الصحفيينو وا�قتصاديينوالمزارعين 

بارت  سفاري فندقب ٢٠١٥ أبريل ١٣ا.مان الحيوي في و الزراعية الحيوية تكنولوجياتواصل بشأن اللل الدولي المؤتمر خ)لأُطلق الموجز 
  .المتحدة والو�يات وبلجيكا المتحدة والمملكة ال)تينية وأمريكا وأفريقيا آسيا من امندوبً  ١٥٠المؤتمر  حضر. كينياب نيروبيفي 

  

 ومقتنعون الحيوية التكنولوجيانمو  تابعوا ممن العالم أنحاء جميع من فرًدا ٣٢ عن شخصيةال تالمقا� من مجموعة ٥٠رقم  موجزالُيمثل 
 ٢٣من قَِبل  ا:لكتروني البريد خ)ل من أو لوجه اوجھً  ا.فراد ھؤ�ء مع مقاب)تال جريتأُ . ةمعيشالجودة  تحسين فيھاًما  دوًرا لھا أنب

 المعرفة مركز ةمدير نافارو،ماريتشيل  د.بواسطة  موجزال تحرير تم. ISAAAالتابعة لھيئة  الحيوية التكنولوجيا معلومات شبكةعضو من 

  .الزراعية الحيوية لتكنولوجيال العالمية

  

  .والجوع الفقر قضايا لمعالجة ٢٠٠٠ عام في ةالمقرر لPلفية ا:نمائية ا.ھداف لذكرى المناسب الوقت في موجزأُطلق ال

  

  .ISAAAھيئة  موقع من ٥٠رقم  جزموال من نسخة على حصلا

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  أفريقيا

  أوغندا في وراثًيا المعدلة المحاصيل 3عتماد ISAAA تقرير إصدار

 

على  القدرة لديھم ھمأن إلى امشيرً  أوغندا في وراثًيا معدلةال محاصيلال اعتماد لدعم قوةب والتكنولوجيا للصناعة ا.وغندي الدولة زيرخرج و
 التصريحات ھذهموتيندي  جيمسقدم الوزير . "التصدير قاعدة وزيادة ؛ا:نتاج وزيادة ؛الغذائي ا.من قضايامعالجة و؛ ا:نتاجية تعزيز"

 أبريل ٧ في ٢٠١٤المعدلة وراثًيا/المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية لعام  التجارية للمحاصيل العالمي الوضعتقرير  إط)ق خ)ل
  .أوغنداب كمبا� في فريكاناأ فندقب ٢٠١٥

  

جلسة المطالعة الثانية  حالًيا ينتظرالذي  -ا.مان الحيوي و الحيوية كنولوجيللت الوطنيتم إقرار مشروع القانون  إذا أنه إلىجيمس  وأشار
 ناشدفقد  ذلك، ومع. أوغندا في العلماء قبل من الحديثة الحيوية لتكنولوجيال اZمن ستخداما�و ريالتطوھذا  ضمني وففس -ن في البرلما
لكي  وراثًيا المعدلة المحاصيل/الحيوية التكنولوجيا على يعملونالذين  الباحثين مع حوار :جراء التكنولوجيا ھذه اعلنً  انتقدوا الذين العلماءَ 
إقرار  في البرلمانمسؤولي  تأخر عن جزئيبشكل  مسؤولة كانت التكنولوجيا حولالمتفرقة  العلماءآراء  إن وقال. منسق صوت مھل يكون

 في ةنافسالم واداأر إذاالمعدلة وراثًيا  محاصيلال اعتمادإلى التفكير في  أوغنداجيمس مزارعي  دعاو. اقانونً  ليصبح قانونال مشروع
  .التجارية الزراعة

  

 باحثي أن أشار إلىو – "NARO"الزراعية  للبحوث الوطنية المنظمةالحيوي ب التنوعقسم  رئيس –كيجوندو  أندرو د. تحدث، خ)ل الحدث

 المناخية والظروف التغذية ونقص وا.مراض اZفات مثلالقائمة  التحديات لمواجھة وراثًيا معدلة محاصيل تطويرعلى  حالًيايعملون  اأوغند
يتم ل فقط ا.وراق فيكان يتم تعبيره  الذي الجين باستخدام أ وفيتامين بالحديدغني  موزإنتاج  تم المثال، سبيل على. الجفاف ثلم القاسية
 وفي المالحة التربةو النيتروجين منخفضة التربة مناطق في نمويل "NERICA 4الشائع " ا.رزصنف كما تم تعديل . ه في الثمارتعبير

 والبطاطا الذرةوكاسافا ال :أوغندا في والتطوير البحث مراحلب حالًياالتي تمر المعدلة وراثًيا  ا.خرى محاصيلشمل الوت. الجافة المناطق
  .والدخن السوداني والفول

  

  .امشاركً  ٧٠ نحو وحضره )UBIC( يوغندا. البيولوجية العلوم معلومات مركز قبل منالتقرير  إط)قحدث  مَ ظ\ نُ 

  

 البيولوجية العلوم معلومات مركز من موجوانيا باربرامع  صلواتيرجى ال أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول التفاصيل من لمزيد
  .bmugwanya@gmail.comعلى البريد ا:لكتروني ا.وغندي 
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  ا�مريكتين

  الجذور نمو معدل في الھرمونات دور تكشف دراسة

  

 ،التربة من جديدة أعماق في للتوسعبعضھا البعض  مع مختلفةال مناطقال تعمل حيث روجذلل م الناميةقمال في النشط الخ)يا انقسام يحدث
 سبب ھو ھذاو. أكبر درجة ممكنةب الھامة النبات .جزاء الموارد تخصيصتعزيز و النبات لبقاء امً اھعامً)  ا.مثل الجذور نمو معدلُيعد و

  .ةكبير صورةب روالجذ توسع آلياتبالزراعية  المحاصيل تحسينمن القائمين على وغيرھم  العلماءاھتمام 

  

 من فئة ھي للعلوم كارنيجي معھدب جوانجوثماس تشيوانون وزيونج  قبل من اكتشافھاوالتي تم  الجذر قمة لنمو الدافعة الرئيسية العوامل أحد
 ھرموناتتعمل . الجذور نمو أنماط لتنظيم تركيزتدرج الدوًرا في  اا لھوجدو التيو ،ستيرويد-التي تسمى براسينو الستيرويد ناتھرمو

 جوانوتشيوانون  نتائجمن المثير للدھشة أن  ولكن. يالنبات وكسينا. ھرمون مع بالتعاون النبات من كثيرة أجزاء فيستيرويد -البراسينو
 أعمالھم بين التوازنأن و ،الجذر قمة نموخ)ل  الجذرية الخ)يا استطالة على عكسية آثارلھم كان  وكسينا.وستيرويد - ينوالبراس أنتظھر 
  .روالجذ نمو معدل ينظم

  

 الجينات ھذه من% ٧٠ ونحو ،ستيرويد وا.وكسين-البراسينو من كلبواسطة يتم تنظيمه  جين ٢٠٠٠ من أكثر فريقال حددھذا وقد 
  .العكسبواسطة اZخر أو غلقھا يتم فتحھا بواسطة واحد منھم و – يةعكس اتجاھات في ستيرويد وا.وكسين-لبراسينول بيستجت

  

  .كارنيجي موقععلى  صحفيال المقال اقرأ البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
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  البرازيل في التجاري ل+ستخدام وراثًيا المعدل الكافور شجر اعتماد

  

 ستخدامعلى ا� )CTNBio(بالبرازيل  مان الحيويلP الوطنية التقنية لجنة وافقت
فيوتشرا طور بواسطة شركة المُ لزيادة العائد شجر الكافور المعدل وراثًيا ل التجاري

ھذا وقد . سوزانو بالب آند بيبرشركة ل بالكامل مملوكةفرعية  شركة وھي ،جين
 البرازيلب مختلفة أماكن في ٢٠٠٦ عام منذ أجريت التيالحقلية  التجارب أظھرت
  .التقليدي النظيربالصنف  مقارنة العائد في %٢٠ قدرھا زيادة

  

 ،العالم أنحاء جميع فيعليه  الموافقة تتممعدل وراثًيا  كافورصنف  أول ھذاُيعد 
 اعتماد منذ المتجددة المزروعة الغابات صناعةفي  ھما. ا:نتاجية ممعلَ  ويمثل

 لحقبة بداية أيًضا موافقةھذا ال مثلت. ١٩٩٠ عام أوائل في ةنسيليال التكنولوجيا
 ا.لياف من المزيد إنتاج تمكين خ)ل من للغابات المستدامة dدارةل جديدة

  .التكنولوجيا ھذه مثل تطوير دورة ستكملت دولةأول  ھي زيلالبراجدير بالذكر أن و. أقل موارد باستخدام

  

 عام منذ التطوير قيد كانالمعدل وراثًيا لزيادة العائد  الكافورشجر  أنقائً) ب، فيوتشرا جين لشركة التنفيذي الرئيس، ھيرش ستانليصرح 
  .التجارية للموافقة تقديمه قبلشامل  لتقييم أمان حيوي وخضع ٢٠٠١

  

  .FuturaGene موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  ا�صناف تسجيل عملية لتيسير الكندية الحكومة سعي

  

 طويروت لتبسيط قادمة تغييراتعن  ريتز جيري نديالك الزراعة وزير أعلن
 بشكل كندا حكومة عملت. كندا في المحاصيل أصناف تسجيل بھا يتم التي الطريقة
 فيالمحاصيل  تسجيلأن نظام  ضمنتل المحاصيل إنتاج قيمة سلسلة مع وثيق
 ويشجع عاليةال جودةال ذات ھامحاصيلب دوليةال كندا سمعةصون ي يزال � الب)د

 أمام المحتملة عوائقال إزالةمن خ)ل  المحاصيلتطوير أصناف  في ا�بتكار
  :التغييرات وتشمل. المحاصيل

  

مستوى و أساسيمستوى  :مستويين إلىا.صناف  تسجيل نظام تبسيط •
 .نسg حَ مُ 

 صنافا. .حدث أسرع صوً�  ينالكندي لمزارعينل وفرسي وھذا. التوصية لجان تبسيط شأنھا من نموذجية تشغيل إجراءات •
 .ةرَ طوg المُ 

 .شھرا ٢٤ إلى تصلفترة ب ا:دارية التغييرات تسريعب القيمة سلسلةل سمحمما سي *با:حالة التضمين •

  

  .فحسب إليھا ا:شارة خ)ل من أساسية وثيقة داخل ثانوية وثيقة تضمين على تنطوي قانونية عملية: با:حالة التضمين*

  

على  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد. المقبلة ا.شھر في الصناعية المجموعات مع مشاوراتال لمزيد من راتيالتغي ھذهستخضع 
  .والغذاء لزراعةكندا لموقع 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الجفاف ظروف في النباتات نتح في أساسًيا دوًرا يلعب ا�سبرين

  

 النباتات نتح فيھاًما  دوًرا يلعب ،الساليسيليك حمض ،ا.سبرينساسي في ا. العنصر أنالغربية  أسترالياب باركفي كينجز  باحثونال اكتشف
نقص ظروف  من الرغمب النباتات نموب يسمح مما الضوئيالتمثيل  نظام حماية على القدرةالساليسيليك  حمضلدى . الجفاف ظروففي 
  .ءالماكميات كبيرة من  فقدان منعل الثغور فتحات تنظيمفي  مساعدةال فيالساليسيليك  حمض دور بسببيحدث ذلك و ،المياه

  

على قيد الحياة  النباتات من% ٤٠ظل  شھر، لمدة اتلنباتل هايالم من اواحدً  اليترً بعد تقديم  أنهالنباتات  في ا.سبرين استخدام تجاربكشفت 
  .الرياضي في الطبيعبمنتزه الثمامة  يالنبات التجديد مشروع فيأساسية  الدراسة ھذه نتائج ستكون. المعالجة غير النباتاتفي % ٣بـ  مقارنةً 

  

 .ساينس نيتوورك موقعمن  الدراسة تفاصيلدخول على ال يمكن

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  باكستان في مرة �ول إلكتروني زراعة نظام إط+ق

  

كبر أ تحقيقعلى  ومساعدتھم المزارعين تدريبإلى  يھدف باكستان في مرة .ول إلكتروني زراعة نظام ةيلزراعا آباد فيصل جامعة أطلقت
  .الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجياتطبيقات  باستخدام وا.رباح العائد من قدر

  

ي الفدان ماوند ف ٤٠ إلىا:نتاجية  تعزيز يمكنا:لكتروني  الزراعةنظام  خ)ل منأنه ، قائً) المشروع دئقا أحمد، راشد د.ھذا وقد صرح 
 أنحاء مختلف في للمزارعين الراحة وسائل ريوفيعمل على تا:لكترونية بجامعة فيصل آباد  الزراعةقسم  أن وأضاف. )للفدان كجم ١٤٩٣(

 عائد أفضل استخراج بشأن المشورةللحصول على  والمحللين والباحثين الزراعةمتخصصي  معالتواصل  للمزارعين يمكنحيث  المحافظة
 البنجابإحدى مدن  مولتان، في المزارعين أنُتظھر  ا:لكترونية الزراعة قسمل السنوية والدراسات التقارير إن أيًضا وقال. يلالمحاصمن 
 ٤٠على  اZنأصبحوا يحصلون  ،القطن عائدمتوسط  من )للفدان كجم ٧٤٦(ماوند في الفدان  ٢٠ على يحصلون كانوا الذين باكستان، في

  .وراثًيا لمعدلا طنلقل ھمعتازرماوند عند 

  



  .يباكستانال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر باكستان، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد
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  أوروبا

  الكولسترول نسبة خفض في يساعد جديد قرنبيط صنف

  

مركب  ھوالجلوكورافانين  .القلب أمراض منعل الدم كولسترول خفضل فعال غذائي نظامالفصيلة الكرنبية  محاصيلمثل  خضرواتالعد تُ 
تمت تربية صنف من . يزوثيوسيانيتمجموعات ا. عمل خ)ل من الكولسترول خفضعلى  يساعديوجد في الفصيلة الكرنبية و طبيعي

بمقدار الجلوكورافانين ليحتوي على مستويات أعلى من الفصيلة الكرنبية  ليصامحأحد وھو  "البروكلير المعروف باسم "القرنبيط ا.خض
  .مرات ث)ث إلى مرتين

  

ة صنف القرنبيط الجديد كفاء تقييمب جريدين جامعة من وزم)ؤهقام فريق من الباحثين بقيادة د. ريتشارد ميثن من معھد بحوث الغذاء 
 في الُمقّوىالبروكلي العادي و من رامج ٤٠٠أدخلوا  متطوع مائة من أكثرعلى تين مستقل دراستين إجراءمن خ)ل  ذلك تم وقد. ىُمقوّ ال

  .الغذائية وجباتھم

  

 %٧٫١ بنسبةالقدر ا.كبر من نقص الكوليسترول  واسباكت الُمقّوى لبروكليل ينالمستھلك المتطوعين أن الب)زما دھون تحليل نتيجةوكشفت 
 خفضفي الُمقّوى  البروكلي كفاءة على دليً)  يقدم ھذاو. %٢٫٥% و١٫٨بنسبة العادي  البروكلي استھ)ك من النقيض على %٥٫٧و

  .كبيربقدر  الكولسترول

  

  .بحوث ا.غذيةمعھد  موقع ة علىدراسال تفاصيل اقرأ
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  كوكبال إطعام كيفية حولاDنترنت  على علمًيا نقاًشا تصدر ا�وروبية المفوضية

  

ومفيد آمن  غذاء ضمانعلى  ا.وروبي ا�تحادمساعدة  وا�بتكار لعلميمكن ل كيفلبحث على ا:نترنت  احوارً  ا.وروبية المفوضيةأطلقت 
 يذوال "الحياة أجل من طاقة الكوكب، تغذية" ٢٠١٥إكسبو  يالعالم معرضال موضوع على الحوار يركز. العالم لسكان مستدامو وكافِ 

  .العالمي الصعيد على وا�ستدامة الغذائي لPمن حقيقي سياسي نقاش وفتح الثقافية ا.نشطة تجاوز إلى ھدفي

  

 رئيس فيشلر، فرانز مع جنب إلى اجنبً  والرياضة، والشباب والثقافة لتربيةا مفوض ،نافراكسيكس تيبورة بواسط مناقشة ورقة تم عرض
التي  ا.وروبية البحوث عن عامة لمحةفإن الورقة تقدم  لفيشلر، اوفقً و. ٢٠١٥إكسبو بمعرض  ا.وروبي ل)تحاد ةالعلمي التوجيھية اللجنة

 توسيع ا.وروبي ل)تحاد يمكن التي المجا�ت إلى شيرتو والتغذية الغذائي ا.من تحديات عالجةم يخص فيما قيمة ربأك إضافةبإمكانھا 
 وتسھيل الممارسات أفضل تبادلب سمحإداري ي ھيكل وضع إلى الحاجة على الضوءالورقة  سلطت ،ىمن ناحية أخر. فيھا البحثية هإمكانات
 العام، والجمھورالجھات المعنية  مع عالمية مناقشة زيتحفمن شأن تلك الورقة . ةمستدامبصورة  الكوكب لتغذية وا�بتكار المعرفة نقل
  .المطاف نھاية في ٢٠١٥ إكسبومعرض ل اإرثً  تشكيلل

  

 أكتوبر ١٥ في ةالمشاور نتائجُتعلن وف سو. ٢٠١٥ سبتمبر ١ حتىبا.مر  ةالمھتمالجھات المعنية  جميعل ا�نترنت على ةمتاحمشاورة ال
٢٠١٥.  

  

 .ا.وروبية لمفوضيةالصحفية ل بياناتال قاعدةب الصحفي البيان اقرأ
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  العلمي البحث

  ليوليزبالسِ  المحورة للذرة الحقلي ا�داء يقيمون العلماء

  

في ھذا . الكربون دورةفي ھاًما  دوًرا ؤديتو يةوالنبات الفطريةو البكتيرية ا.نواع منالعديد  في الطبيعة في دتوج زيماتإن ھي اتليوليزسِ ال
المزروعة في الحقل  وراثًيا المعدلة لذرةل ا.صناف الھجينة لىع أولية دراسة شركاؤھمو أركنساسو�ية  جامعةب علماءال أجرىالصدد، 

  .)E1( البكتيريليوليز وا:ندوسِ  )CBH I( الفطري ليوليزا:كسوسِ المعروفين باسم  زيوليلسِ ال جيني نم واحدبجين محورة الو

  

 الطفيفة ا�خت)فاتبعض  �حظواو المختبر في لحبوبل ت)يحلت عدةمع إجراء  لالكامب لنباتاتل يةحقلال م)حظاتبتسجيل ال الباحثونقام 
  .حقليال ا.داءو التكوين في كبيرة اخت)فاتلم يلحظوا  ولكن ،المعدل وراثًيا غيروالنبات النموذجي  المعدلة وراثًيا الھجينة النباتات بين

  

  .ترانسجينيك ريسيرشموقع  من البحثيةيمكن تنزيل المقالة 
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  �عشابا لمبيدات المقاوم الصويا لفول النباتية الخصائص تحديد

  

 ا.عشاب المقاوم لمبيدات الصويا فولبين صنف  اللقاح حبوبشكل والتكاثر و الخضري والنمو البذور إنبات لمقارنة دراسة جريتأُ 
MON 89788 صنف وA3244 الوراثيةالخلفية  نفسله نموذجي  تقليديصنف  وھو.  

  

ثر ا. أو اZفات زيادة اشأنھ منالنبات  فيالصفة المحورة وراثًيا  أو لوراثيا تعديلمرتبطة بعملية ال آثار أي� توجد  النتائج، إلى اواستنادً 
التي تم الحصول ذات الصلة  المخاطر اتوتقييم لك النتائجت استخدام يمكن. A3244بصنف  مقارنةً  MON 89788 صنفل السلبي البيئي

 المختلفة التقييمات :ب)غ خرىالدول ا. في المنظمين قبل من ا.رجنتينو المتحدة الو�يات في متنوعة وبيئية جغرافية ظروف منعليھا 
  .بيئيةال لمخاطرل

  

 .ترانسجينيك ريسيرشموقع الملخص على  اقرأ
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  تك بيو كروب وراء ما

  مجتمعاتھا وتناقص انحدار لفھم الجبلية الغوري+ جينوم استخدام

  

 مختلفةال وروبيةا.و مريكيةا. مؤسساتبين ال التعاونية الجھود خ)ل من الجبلية لغوري)انتھى الباحثون من قراءة تسلسل الجينوم الكامل ل
 عليھاالباحثون  حصل التي الدم عينات تحليل خ)ل من كذلتم . المتحدة المملكةب سانجر ترست ويلكوم معھد من سميث تايلر كريس بقيادة
ھذا . بيركلي في كاليفورنيا جامعةب الغوري) وأطباء ؛إسبانيافي  الطبيعةعلى  ظاحفلل وليغكونال معھدالو ؛أفريقياب رواندا تنمية مجلس من

  .الجبلية لغوري)امجتمعات  عددتناقص  أسباب لفھم ةرئيسي أداةك الجينوم تسلسلوقد استغل الباحثون 

  

. للغاية منخفضتنوع جيني  لديھا الجبلية الغوري) أن الفريق نتائج ظھرتُ  خرى،ا. الغوري) أنواعب الجبلية الغوري) جينوم مقارنةعند 
تعمل تلك حيث  ،تھافوظيالفاقدة لالمتغيرات  من أقل عدد إنتاج بسبب الجبلية لغوري)ل الوراثية ا من الناحيةمفيدً التوالد الداخلي  ويعتبر

 الغوري) في الجيني التنوع فقدان أن أيًضا الجينوم كشفكما ي. خطيرة صحية مشاكل سببمما ي الجينات وظائفعلى تثبيط  المتغيرات
  .سنةألف  ٢٠ من أكثرمنذ  بدأ الجبلية

  

  .سانجر ترست ويلكممعھد  موقع أو ساينسمجلة  موقععلى  للدراسة الكاملة التفاصيلقراءة  يمكن
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  إع+نات

  النباتية للبيولوجيا الدولي المؤتمر

  

  يةنباتال للبيولوجيا الدولي المؤتمر :الحدث

  

  ٢٠١٥ سبتمبر ٢٣-٢١ الفترة :التاريخ

  

  ا.مريكية المتحدة الو�يات أنطونيو، سان :المكان

  

 .المؤتمر موقع رزُ  ،التفاصيل من لمزيد
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  الشبكات إلى الجينات من :حيويةال والتكنولوجيا النباتي الجينوم

  

  شبكاتال إلى الجينات من :الحيوية والتكنولوجيا يالنبات جينومال :الحدث

  

  ٢٠١٥ ديسمبر ٠٥-٠٢ الفترة :التاريخ

  

  نيويورك ھاربور، جنيسبر كولد :المكان

  

 .المؤتمر موقع ُزر المعلومات، من لمزيد
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  تذكيرية رسائل

  علم؟ بدون نحكم ھل - وراثًيا المعدلة الكائنات :إنفوجرافيك

  

 رضتف التي ا.وروبية السياسية المؤسسةمثل  التكنولوجيا من ينمتشكك مھل ھ ؟وراثًيا المعدلة الكائنات عن احقً  ا.وروبيين يعتقد ماذا
 تصويري مخطط في الحيوية للصناعات ا.وروبية الرابطة قبل من ا.سئلة ھذه تھَ جِ وُ  العام؟ الرأي توجھاتل تھماريدقت علىبناًء  اقيودً 
  .لمعكم بدون نح ھل - وراثًيا المعدلة الكائنات بعنوان )إنفوجرافيك(

  

 .am.Infogrموقع  منا:نفوجرافيك  من نسخة على احصل

 


