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{ ستوكهولم  - وكاالت - تشير
دراســـة أجـــريت في خـــمس دول
إلى أن أغــــلـب االخــــتالفــــات في
كن احتمـال اإلصابـة بالتـوحد 
إرجاعها ألسباب جينية أكثر من
الـعـوامل الـبــيـئـيـة مـثل أسـلـوب
احلــيــاة وسـمــات اجملــتــمع ومـا

يحدث أثناء احلمل.
وترسخ اعتـقاد منـذ فترة طـويلة
عن أن اضـطـراب طــيف الـتـوحـد
له سـمـات جــيـنـيـة مـوروثـة كـمـا
أشـــارت أبــحــاث ســـابــقــة إال أن
ــوروثـة بــعض الــسـمــات غــيـر ا
وتصرفـات وأساليب األمـهات قد

يكون لها دور في ذلك.
وإلجـراء الــدراسـة احلــالـيــة قـام
الـــبــاحــثـــون بــفــحـص بــيــانــات
مواليد في الفترة من عام 1998
ــــرك إلى عــــام 2007 في الــــدا
وفـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد وواليــة

أســتــرالـيــا الــغـربــيــة.وخــلـصت
الـــدراســـة في اإلجـــمـــال إلى (أن
ـئـة من الـفروق في نـحو  80 با
احــتــمـاالت اإلصــابــة بـالــتــوحـد
مرتبـطة بـسمات جـينيـة موروثة
لـكـن ذلك تـراوح بــ أقل نـســبـة
ســجـلـتــهـا الـدراســة في فـنــلـنـدا
ئة إلى أعـلى نسبة وهي  51 با

ئة). في إسرائيل وهي 87 با
وقال سفـ سانـدن كبيـر باحثي
الـدراسـة وهـو بــاحث في مـعـهـد
كــارولــيـنــســكـا فـي سـتــوكــهـولم
بـالـسـويـد فـي تـصـريح(الـنـتـائج
تـظهـر أن الـعوامـل اجليـنـية هي
األكثر أهمية... لـكن البيئة تلعب

أيضا دورا).
وشــــمــــلت الـــدراســــة أكــــثـــر من
مليوني طفل ألكثر من 680 ألف
أسـرة وتـابعـتـهم إلى أن وصـلت
أعــــمـــــارهم إلى  16عــــامــــا و
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ستشفى بعد تعرض العريس حلادث ي في يوم زفافهما وفي ا ÀœUŠË ”dŽ∫ كالي تشاست واكا

{  فـــــلـــــوريـــــدا  —وكـــــاالت -
يــتـعــافى شـاب حــديث الـزواج
تحدة في مستشفى الواليات ا
إثــر سـقـوطه في بــركـان خـامـد
في شهـر العسل وقـيام زوجته
بــــــإنــــــقـــــاذه. وأُصــــــيـب كالي
تــــشـــــاســــتــــ بــــكــــســــور في
اجلـمـجـمـة أثـنـاء الـتـنـزه عـلى
جزيرة سانت كيتس في البحر
الــكـاريــبي. وتــشــبـثـت زوجـته
ي بـالـصــخـور احملـيـطـة أكــا
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بالـبركـان للـهبـوط حتى تـتمكن
من إنـقــاذه. واتــكـأ تــشـاســتـان
عـــلى كـــتـف زوجـــته وهـــو في
حــالــة إعــيـاء وغــثــيــان وهــمـا
يسيران نـحو ميل (3.2 كيلو
مــتـــر) إلى ســفح اجلـــبل.وقــال
تـشـاسـتـان (إنـهـا رائـعـة حـقـا)

بعد نقله إلى فلوريدا.
وقــــال لــــشــــبــــكــــة سي بي إس
التلفزيونيـة (تمكنها من حملي
فـي الـــطـــريق الـــطــــويل أســـفل

الــبـركــان عـنــدمـا كــنت بـالــكـاد
أسـتــطـيع الـوقـوف أمـر مـذهل.
لــيس اقـل من مــعـــجــزة).ووقع
احلادث يوم  18تموز اجلاري
بـــعـــد يــوم مـن عــرســـهـــمــا في
كــــروفـــــردســــفـــــيل فـي واليــــة
إنـديانـا بلـدتهـما.وبـعد الـسير
إلى قمة جبل ماونت ليامويغا
قال تشاست إنه يريد الهبوط
إلى الـبــركــان لـرؤيــة الـغــابـات
اخلـــضــراء الـــقــريــبـــة من قــاع

طـولـها 157 سـنـتـيـمـتـرا وتزن
كيلوغراما (كـان متكئا علىً 47
بـقوة وكـان يواجـه صعـوبة في
التنفس بصورة متزايدة وكان
ـسـافـة يــكـثـر من الـسـؤال عن ا

تبقية من الطريق). ا
وســـــاعـــــدت حـــــمــــلـــــة جلـــــمع
الـتـبـرعـات عـلى جـمع أكـثـر من
ــــــــا ســـــــــمح 30 ألـف دوالر 
لــلـزوجــ بـاســتـئــجـار طــائـرة
طــبــيــة إلى فـورت لــودرديل في

هاتـفه احملمـول وقبـعته قبل أن
تــــراه طــــريــــحــــا عــــلى األرض

والدماء تنزف من رأسه.
وبـعـد إدراكـهـا لـعـدم وجـود أي
مـتـسـلـق آخـريـن لـلـمـسـاعدة
واكــتـشـاف أن االتــصـاالت عـبـر
الهاتف احملمول مقطوعة قررا
ـفـردهـما الـسـيـر إلى السـفح 
وهي رحـــلــة اســـتــغـــرقت ثالث

ساعات.
ـي الـــتي يــــبـــلغ وقــــالت أكـــا

ي وفـقـا الـبــركـان. وقـالت اكـا
لـتقـريـر لـلبي بي سي(الـغـابات
تكاد تقارب القاع...وأنا أخشى
رتفـعات) مفـسرة قرارها في ا
الــــــــبــــــــقــــــــاء قــــــــرب قــــــــمـــــــة
اجلـــــبـل.وأضــــافـت (ســــمـــــعت
صـــــوت حتــــطـم ومــــا بـــــدا لي
كصوت تدحرج صخرة ضخمة
أســفل اجلـبل).وبـعـد سـمـاعـهـا
صياح زوجها طلبا للمساعدة
أسـرعت بالـهبـوط وعثـرت على

واليـة فــلـوريــدا.ويـقــول أطـبـاء
(إنه يعاني من تسريب للسائل
النـخاعي عـبر األنف ولـكنه لم
يصـب بأي كـسور إال في عـظام

اجلمجمة وفي الفقرات).
ي لـــصـــحـــيـــفـــة وقـــالت أكـــا
إنــديـانــابــولــيس سـتــار (إنــهـا
مـعـجزة أنه اسـتـطاع الـتـحامل
ــدة عــلى نــفـــسه طــوال هــذه ا
عـلى الرغم من اإلصـابـات التي

كان يعاني منها).
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تشـخيص مـا يـزيد قـليال عن 22
ألفا منهم باإلصابة بالتوحد.كما
خـلـصت الـدراسة إلـى أن عوامل
بـيـئـيـة غـيـر مـشـتـركـة تـفـسـر مـا
ئـة من الفروق يصل إلى  27 با

في اإلصابة بالتوحد.
وأضـاف البـاحـثـون في الـدراسة
الــتـي نــشــرت فـي دوريــة جــامــا
ســـيــــكــــاتــــري (أن مــــا يـــســــمى
تـعـلـقة بـاألمـومة بـالتـأثـيـرات ا
ــبـكــرة واإلصـابـة مـثـل الـوالدة ا
ـشـكالت صـحـيـة مـعـينـة خالل
احلــمل لـم تـفــســر فــيــمــا يــبـدو
الـفـروق في احــتـمـاالت اإلصـابـة

بالتوحد).
ي وقـــــال الـــــدكـــــتـــــور جـــــيـــــر
فــيــنـســتــرا-فـانــديــرويــلي الـذي
شــارك في كــتــابــة مــقــال لــلــرأي
لــلــتــعــلــيق عــلى الــدراســة وهـو
طـبيـب نفـسي في مـركـز الـتـوحد
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ناصيف زيتون في حفل بيروت مع اليسا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كنوز تذهب من ب أيـدينا لتسـتقر في دول أخرى  شباب
تسـلح بالـعلم ومـليء بالـطاقـة ويريـد حتقيـق جزء يسـير من
أحالمه فقرر الهجرة دون رجعة بعد أن أغلقت كل األبواب
في وجهه ويأس بعدها من احملاولـة  واألعداد ليست قليلة
بل فـي إزديـــاد مـــرعب . أنــــهـــا احلـــقـــيــــقـــة الـــصـــادمـــة 
فاالحصـائيـات مفـزعة وتـدق ناقـوس اخلطـر ألن هناك دول
قارب الشبـاب فيها عـلى االختفاء كـسوريا والعـراق ولبنان
وتأتي دولـنا األخـرى بنـسب متـفاوتـة لكـننا من هذه الـدول 
كن أن نسته بها . أنا ال اللوم من يهاجر خوفا على ال 
حياته وحـياة أسـرته فكلـنا نبـحث عن األمان  لـكني حزين
على من يذهب وال يـعود كـطالب العلم والـباحـث عن  باب
رزق لهم  فهـات الشـريحتـ مهما طـالت سنوات غـيابهم
فلقـد كانوا يـعودون إلى حضن الـوطن الدافئ أما اآلن فال
. طالبـــنــا يـــخــافـــون أن عــادوا أن يـــنــضـــمــوا إلـى قــوافل
الـــعـــاطـــلـــ عـن الـــعـــمل  أو أن ال يـــجــــدوا عـــمل ضـــمن
تخصصهم فلهذا يبقون باخلارج يحققوا ذاتهم أفضل من
العـودة والـتعـرض لـلصـدمـات اخملتـلفـة . أمـا البـاحـث عن
بـاب رزق لـهم فـقـليـل جدا مـن يـعود مـنـهم وذلـك إرتـباطـهم
ــاديـة كـأن يـشـتـري عـقـار لـهم أو بـأسـرهم واللـتـزامـاتـهم ا
يدفع أقساطهم اجلامعية  أما الشاب الذي ليس لديه أحد
فعودته إلى وطـنه مسـتحيـلة وسـوف يكون عـمله في الـغربة
البـوابة إلنـدماجه في مـجتـمع مـختـلف وتكـوين أسرة هـناك
أيـضـا وحـيــنـهـا لن يــذكـر بـلـده إال عــنـدمـا يـنــبش ذكـريـاته
ـاضي . لـذلك أنـا مع الـدعـوات التـي تصب ويتـحـدث عن ا
بخـدمـة شبـابـنـا مهـمـا كانـت  فأن لم نـفـعل لـهم شيء فأنه
كننا أن بكل بساطة سوف يقرروا الرحيل والهجرة   وال 

نقول لهم ال فهذا قرارهم أوال وأخيرا.
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ـاذا نـحن مـتـشـبـثـون بعـمالتـنـا احملـلـيـة أن كانت ال أعرف 
دينارا أو درهـما أو ريـاال أو ليـرة ونحاول نـفخ الروح فـيها
عبـثـا  فـأغـلب دول العـالم في وقـتـنـا احلـالي لغـت عمـلـتـها
وباتت تـتمـسك بـالعـمالت الـقويـة وتدمج اقـتـصادهـا معـها.
ـوحدة "اليورو" جندها لنوجه أنظارنا إلى الـعملة األوربية ا
مسـتـخـدمة كـعـمـلة رسـمـيـة في أغـلب دول االحتاد األوربي
ولـيـس جـمــيـعــهـا  كــمــا أنـهــا عـمــلـة رســمــيـة لــدول حتـلم
باالنـضمـام إلى االحتـاد األوربي كـ "أنـدورا " و "كوسـوفو"
و"اجلـبل األســود"  وهـنــاك دول اآلن تـدرس فـعــلـيــا إلـغـاء
عـمـلتـهـا واسـتـخـدام "الـيـورو" كـعـملـة رسـمـيـة لـهـا تـمـهـيدا
ستـقبل في االحتـاد األوربي كـ" جورجيا" و لدخولهـا في ا
"أرمينـيا" و " أوكـرانيـا" و " روسيـا البـيضـاء" . أما الدوالر
األمـريـكي فـهـي عـمـلـة رسـمــيـة لـدولـتـ وهــمـا في أمـريـكـا
الالتـيـنـيــة  وهـمـا "االكـوادور" و "الـسـلــفـادور" فـلـقـد مـرت
هـاتان الـدولـتـان بـأزمـات اقـتـصاديـة طـاحـنـة وقـررا بـعـدها
ـا جـلب لـهم الـلـجـوء إلى الـتـعـامل مع الـدوالر األمـريـكي 
اسـتـثـمـارات ال تـعـد وال حتـصى. ولـقـد قـررت دول مـنـظـمة
شـرق الـبحـر الـكـاريـبي اعـتـمـاد عـمـلـتـهـا اخلـاصـة  وهذه
يـا كمساحة وسكـان أيضا وعملتهم الدول هي األصغر عا
مسمـاة "دوالر شرق كـاريبي" ويـا لسخـرية الـقدر أن أغلب
فطـاحل االقتـصـاد في الشـرق األوسط ال يـعرفـون عن هذه
العـملـة  ومـصطـلـحهـا كـعمـلة "  "xcdومتـداولة في ست
دول أكـبرهـا دومـيـنـيـكـا . لقـد سـمـعـنـا مـنذ وقت طـويل عن
فكـرة تـأسـيس بـنك خـلـيجـي موحـد يـصـدر عـمـلة خـلـيـجـية
متـداولـة في دول اجمللس  وال أعـرف مـا الذي حـدث لـهذه
الـتي لـو حتـقـقت لـكـانت هذه الـفكـرة الـعـظـيـمـة والـناجـحـة 
العملـة األولى في كل دول العالم الـعربي . ولنـوجه أنظارنا
نـا العربي فدول كثـيرة ال تعترف بـعملتها إلى بقية دول عا
احملـليـة إال لـشـراء احلـاجـيـات الـبـسـيـطـة ال أكثـر وال أقل 
فـلـبــنـان يـتــداول الـشـعب الــعـمالت األجــنـبـيــة مـنـذ احلـرب
األهلية وهما الدوالر وبعدها جاء اليورو والليرة اللبنانية ال
حول لها وال قوة  والعراق منذ احلصار االقتصادي الذي
فــرض عـلــيه وانــهــيــار ديـنــاره والــدوالر له قــوته وتــأثــيـره
وسـوريـا وبــسـبب األوضـاع الــقـاسـيــة الـتي تـمــر عـلـيه كل
واألمـثـلـة كـثـيرة الـعمالت مـرحب بـهـا إال الـلـيـرة الـسوريـة 
لـبقـيـة الـدول الـعـربـيـة . والـسـؤال اآلن الـذي يـطـرح نفـسه
اذا ال نعتمد تداول أحدى العمالت األجنبية ونندمج معهم

فهذا يصب في مصلحتنا أوال وأخيرا . 

{ نـيــويـورك  —وكـاالت - حــطم
زوج من األحـــذيـــة الــريـــاضـــيــة
اخملـصــصــة لـلــركـــــــــض صُـنع
عـــــــــام 1972وهــــــــــو مـن أوائـل
األحـذيـة الـتـي انـتـجـتـهـا شـركـة

نايكي رقمـا قياسيا
عنـدمـا جرى بـيعه

في مـزاد عـلـني مـقـابل 437 ألـفا
و500 دوالر. وكـان زوج األحـذية
ـــعـــروف بـــاسم نـــايــكـي (مــون ا
شو) والذي صـممه بـيل بورمان
ـــــشـــــارك في مـــــدرب الـــــركـض ا
تـــأســـيـس نـــايـــكي لــــلـــعـــدائـــ
ـــشــاركــ فـي الــتــصـــــــفــيــات ا
ـــؤهــلــة لـــدورة األلــعــاب ا
ــبــيــة عـام 1972 األو
أهم مـــعــروضــات
أول مــــــــــــزاد
عــــــــــــــــلـى

اإلطالق تــخـصــصه دار سـوذبي
للـمزادات فـي نيـويورك لألحـذية
الـــريـــاضـــيـــة. وقـــالت الـــدار في
تـصـريح (إن هـذا الـسـعر أصـبح
رقـما قـيـاسيـا لـزوج من األحـذية

الرياضية يباع في مزاد). 
وبلغ أعـلى سـعر سـابق في مزاد
علني ألحـذية ريـاضية 190 ألفا
و373 دوالرا وكـــــــــــــــان ذلــك فـي
كـــالــيـــفـــورنــيـــا في عــام 2017 
مـقـابل زوج من األحـذيـة لـشـركـة
كونــــفـرس يحـمل تـوقيـعـا وقيل
إن مــــايــــكل جــــوردان جنـم كـــرة
الــسـلــة األمــريـكـي ارتـداه أثــنـاء
نـافسـات كرة بـاراة النـهـائيـة  ا
الـــــســــــلـــــة فـي دورة األلـــــعـــــاب

بيـــــة عام 1984. األو
وتـشـتـهـر دار سـوذبي لـلـمزادات
ببيع أعـمال فـنية جتـلب عشرات
اليــ مـن الــدوالرات. لــكــنــهــا ا
تـــعـــاونت مـع ســـوق ســـتـــديــوم
ـتخـصـصة جـودز اإللكـتـرونيـة ا
البس الرياضـية وغير في بيع ا

الــرسـمــيــة لــطـرح  100زوج من
أندر األحـذية الـرياضـية التي 
صـنعـهـا عـلى اإلطالق لـلـبيع في
مزاد في مشروع يعكس قدرتهما
عــلى الـنــمـو الـســريع كـجــامـعي

مقتنيات. 
وذكرت دار سـوذبي (أن الـتسـعة
وتـــســعـــ زوجــا الـــبــاقـــيــة من
األحذيـة الريـاضية والـتي كانت
مطـروحـة في األساس لـلـبيع في
زاد جرى بـيعهـا بشكل خاص ا
دفــــعـــــة واحــــدة في األســـــبــــوع
ـاضي مـقابل 850 ألف دوالر). ا
وأضــافت (أن جـامـع الـســيـارات
ـسـتثـمـر الـكـندي مـيـلـز نادال وا
هـو الـذي اشتـرى بـقـيـة األحـذية
ويــعــتــزم عــرضــهــا في مــتـحــفه
اخلاص للـسيارات في تـورنتو).
يـــشــمل مـــتــحف نــادال نـــســخــا
مــحـدودة من أحــذيــة أنـتــجـتــهـا
نـايـكي وطــرحـتـهـا عـامي 2011
و2016 حتت اسـم (بــــاك تــــو ذا

فيوتشر بارت تو).
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نـــوّرتـي بـــيــــروت بــــإحـــســــاسك
وجــــــمــــــالك وفــــــنّـك وطــــــاقــــــتك
اإليجـابيـة! كان الي الـشرف غني
مـعك ... الــله يـحـمــيـكي يـا رب و
الــبـــســمــة مــا تــفــارق وجــهك! و
يـقبـرني_الـله).وبـعـد حضـور كل
من الـــنــجـــمــ في حـــفل اآلخــر
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طـربـة الـلبـنـانـية إلـيـسا احـيت ا
حـفـلــهـا الـغـنــائي الـسـبت ضـمن
فعـالـيات مـهرجـان أعـياد بـيروت
في موسم الصيف وقررت خالل
هــــذا احلــــفـل أن تـــرد اجلــــمــــيل
للفـنان الـسوري ناصـيف زيتون
والــذي كــان مـتــواجــدًا حلــضـور
حــفــلــهـا تــمــامًــا كــمـا كــانت هي
مـتـواجـدة في حـفـله ضـمن نـفس

هرجان. ا
وقــامت إلــيــســا بــدعــوة زيــتــون
ــسـرح لــلــصــعـود إلـى خـشــبــة ا
ومشاركتـها الغناء فـغنوا سويًا
أغــنـيــة لــيـلــة الـبــســلك األبـيض
ـقـطع عـبـر بـدوره نـشـر زيـتـون ا
حــسـابه عــلى إنـســتـغــرام وعـلق
قائلًا(حفلة اكتر من رائعة مبارح
بـــأعــــيــــاد بـــيــــروت مع مــــلــــكـــة
االحسـاس حبيـبة قـلبي الـيسا...

الــكــثــيــر من الــتـعــلــيــقــات الـتي
توقعت بـأن هناك عـمل فني قادم
سـيــجـمع بـ إلـيــسـا ونـاصـيف
زيتـون وظـهورهـمـا سويًـا الذي
تــكـرر مــرتـ في فــتـرة قــصـيـرة
ــثـابــة تـمـهــيـد لــلـجــمـهـور عن
ـقـبل. تـعـاون فـني خالل األيـام ا
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راكس الــــــرائـــــــدة في مــــــجــــــال
اخلدمات الفضائية حول العالم
لتـكون هـيـلتـون بذلك أول شـركة
ضيافـة تشارك في األبـحاث على
مـ احملــطـة الــفـضـائــيـة.وحـول
ذلك قــال شـون مــكـيــتـيــر نـائب
ي الرئـيس األول والـرئيس الـعا
لـــلــــعالمـــة لـــدى دبل تـــري بـــاي
هـيـلـتون( تـعـكس هـذه الـتـجـربة
الـــرائـــدة فـــلــســـفـــة عالمـــة مــثل
هــيــلـــتــون انــضـــمت لــلـــســبــاق
الـهـادف إلنــشـاء أول فـنـدق عـلى
ســــــطــــح الــــــقــــــمـــــــر  ونــــــحن
متحمسون لتصل ضيافتنا نحو
الـفضـاء بـالـتزامـن مع احتـفـالـنا
ـرور  100عــام عـلـى تـأســيس
العالمـة). وتـابع: (يحب ضـيوف
دبل تــري بـاي هـيــلـتـون الــلـفـتـة
الــتــرحــيــبــيـة الــبــســيــطـة الــتي
نـشــتـهـر بــهـا في فـنــادقـنـا حـول
الــــعــــالم عــــنــــدمــــا نـــقــــدم لــــهم
البسكويت عـند الوصول ونحن
اآلن نشارك حلـظة الضـيافة هذه
كجزء مـن التجـربة العـلمـية على

م محطة الفضاء الدولية).
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تتـعاون (دبل تري بـاي هيـلتون)
مع كل من زيــرو كـيـتــشن ونـانـو
راكس من أجل تـقـد أول طـعام
مــخــبــوز بــالــفــرن في الــفــضـاء
لـترتـقي بـتجـربـة الـضيـافـة التي

تــمــتــاز بــهــا نــحــو مــســتــويـات
جديدة.وسيضع دبل تري بصمة
ـيــزة في تــاريخ سـجل فــنـادق
هـــيـــلـــتـــون مـع إرســـال عـــجـــ
البسكويت اخلاص من دبل تري
وذج أولي من فرن الفضاء مع 

{ دار الـــسالم - وكـــاالت - أمــر
الــــرئـــــيس الـــــتـــــنــــزانـي جــــون
مــاجـوفــولي بــتـقــسـيم مــحـمــيـة
ترامية األطراف سيلوس جام ا
ـــدرجــة عــلـى قــائــمـــة الــتــراث ا
ــتـحـدة ــنـظــمـة األ ا ي  الــعـا
لــلـــتــربــيـــة والــعـــلم والــثـــقــافــة
(يونسكو) إلى قـسم للحد من
دخـول صــائـدي الــطـرائــد.وتـعـد
مــحـمــيــة سـيــلـوس الــتي تــبـلغ
مـســاحـتــهـا  50ألف كــيـلــومــتـر
ـــنـــاطق مــــربع إحـــدى أكـــبــــر ا
احملـمــيـة في أفـريـقـيــا وتـشـتـهـر
بـأفـيالـهـا وأسـودهـا وحـيـوانات
وحـــيـــد الـــقـــرن األســـود وفــرس
الـنـهـر والـزرافـات. وثـمـانـيـة في

ـــئــة مـن احملــمـــيــة مـــخــصص ا
لسياحـة التصويـر الفوتوغرافي
في حـــ يــســمح بـــالــصــيــد في

اجلزء الباقي.
وقــال مــاجــوفــولي في تــصــريح
(يأتي السيـاح إلى هنا ويـقتلون
أسودنـا لكـنـنا ال نـستـفيـد كثـيرا
من أنــشــطــة الــصــيــد بــاحلــيــاة
الـــبـــريـــة تـــلـك). وأضـــاف (أريــد
تقسيم محمية سيلوس جام إلى
. يــنــبـغـي حتـويـل جـزء قــســمــ
الذ للحياة البرية أكبر من هذا ا
على اجلـانب العـلوي إلى مـتنزه
وطــني ال تـســمح فــيه بــأنـشــطـة
الـصـيـد).وأوضح (أنه سـيُـسـمح
واصـلة األنـشـطة في نـحو 47

ــرخـــصــة مـن أمــاكن الـــصــيـــد ا
لـشـركـات الـصـيـد الـسـيـاحي في

القسم اجلنوبي من احملمية).
ولم يـحـدد مــاجـوفـولي مـسـاحـة
أي من الــقــســمــ لــكـنـه قـال(إن
اخلطـوة ستـحـمي أنواع احلـياة
ـو قـطاع الـبـريـة لديـنـا وتـعـزز 
الــسـيــاحــة). وتـمــثل الــسـيــاحـة
ــصـــدر الــرئـــيــسـي لــلـــعــمـــلــة ا
الصعبة في تنزانيا التي تشتهر
بـــشــواطــئــهـــا ورحالت احلــيــاة

البرية وجبل كليمنجارو.
وتــفـيــد بــيـانــات حـكــومـيــة بـأن
القطـاع يجلب 2.43 مليار دوالر
سنـويا ارتـفاعا من 2.19 مليار

دوالر في عام 2017 فيلة في محمية سيلوس

ـخ في مــــســـتــــشـــفى وتــــطـــور ا
بنـيويورك (تـلك النـتائج ال تـغير
ـكافـحة ما نـفعـله فـيمـا يتـعلق 
اإلصـــابــة بـــالــتـــوحــد أو عالجه
لــكــنــهــا تــشــيــر إلى أن عــلــيــنــا
الـتــفـكــيـر في إجـراء فــحـوصـات
جيـنية بـاستخـدام التـكنولـوجيا
ـــتـــاحـــة اآلن وفـي اســـتـــخــدام ا

مقـاربات أخـرى قد حتـقق تقـدما
ـقبل).وأضاف على مـدى العـقد ا
مكن أن يفضي في تصريح(من ا
الفهم األفضل للمـخاطر اجلينية
إلى الـــتـــنـــبـــؤ بــاخملـــاطـــر قـــبل
ـا ـسـتــقـبل  الـتــشـخـيـص في ا
يـــســـمـح لـــنـــا بــــالـــتـــدخـل قـــبل

التشخيص).
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مـنــهـا ال تــطـلب أن تــرى الـطـفل
آرشي ال تــــــضع شــــــيـــــئًــــــا في
صندوق الرسائل اخلاص بقصر
فـــوريــغــمـــور.وبــعــد نـــشــر هــذه
الـــقـــائــمـــة إســتـــغـــرب عــدد من
الـسـاكـنـ بـالـقـرب مـنـهـمـا هـذه
الــــتـــــدابــــيـــــر إذ قــــال أحـــــدهم
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فــــاجــــأ كـل من األمـــــيــــر هــــاري
وزوجـته دوقة سـاسـكس مـيـغان
مــاركل جـيــرانــهـمــا بـالــقـرب من
قــصـــر فــوريـــغـــمــور فـي قــلـــعــة
ويـــــنـــــدســـــور بــــــقـــــائـــــمـــــة من
احملظورات التي عليهم إتباعها

معهـما والتي جـاءت على الشكل
التالي:ال تـقتـرب أو حترض على
مــــحــــادثــــة إذا رأيت الــــزوجـــ
ـلــكـيــ قل صـبــاح اخلـيـر إذا ا
حتـــــــدثـــــــوا إلــــــــيك ال حتــــــــمل
حـــيــوانــاتـك األلــيــفـــة إلــيــهم ال
تعرض تمشـيه كالبهم أو تقترب

لـصـحـيـفـة ذا صن (إنه أمـر غـيـر
لـم نـسـمـع شـيـئًــا من هـذا عـادي
الـقــبـيل كل من يــعـيش في هـذه
ـنـطـقـة يـعـمل لـصـالح الـعـائـلـة ا
ـالــكـة ويــعـرف كـيف يــتـصـرف ا
لكة ال باحترام) وأضاف(حتى ا

تطلب هذا).

في صــاروخ مـتــجه إلى مــحــطـة
الفضاء الدولية (ISS) بالتعاون
ـتخصصة في مع زيرو كيتشن ا
صنع أجهزة لـلجاذبيـة الصغرى
الســــتــــخـــدامــــهـــا فـي الـــرحالت
الـفـضـائـيـة الـطـويـلـة ومع نـانو


