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{ الـــــــــريـــــــــاض-(أ ف ب) - في
مـسـعى لــلـتـصـدي لـظـاهـرة هـدر
الـطـعـام الــواسـعـة االنـتـشـار في
السعودية قام الشاب السعودي
مـــشــعل اخلـــريــشـي بــتــصـــمــيم
أطــبـاق جتــعل الــوجــبـات تــبـدو

أكبر من حجمها احلقيقي.
وفي جـميع أنـحـاء دول اخلـليج
تـوضع أطـبـاق هائـلـة ومـتـنـوعة
مـن الــطــعــام كــرمــز لــلــضــيــافــة
ــطـاف والــكـرم. ولــكن يــنـتــهي ا
بــالـكــثــيـر من الــطــعـام في ســلـة
همالت. ويقوم السعوديون في ا
بـــيـــوتـــهم في الـــعــادة بـــتـــقــد
الطعام بأطباق بيضاوية الشكل
مع كـميـات هـائـلـة من األرز الذي
يـتم هـدر كـمـيـات كـبيـرة مـنه في
النهـاية. وصـمم اخلريشي طـبقا
يـــحـــمل اسم ”صـــحن مـــشــعل”

بهـدف التـقـليل من هـدر الطـعام.
والـــصــــحن مــــرتـــفـع في جــــهـــة
الـــوسط الـــتـي ال تــتـــسـع ســوى
لكمية قليلة من الطعام ما يعني
تـقـد كـمـيـة أقل من األرز. وقـال
اخلـريـشي لـوكـالـة فـرانس بـرس
ـبـتـكـر لـلـصحن إن ”الـتـصمـيم ا
مرتـفع من الـوسط ويقـلل الـهدر

ئة. (بنسبة)30 با
وبـحــسب اخلـريــشي فـإنّـه مـنـذ
تـقـد الـفــكـرة الـتي القت إقـبـاال
ــــــطــــــاعم من الــــــعــــــديــــــد مـن ا
الــسـعـوديــة قـبل نــحـو ســنـتـ

(قــمــنـا بــتــوفــيـر 3 آالف طن من
األرز) بدال من هدره. 

وتـابـع (بـهـذه الــطـريـقــة نـحـافظ
عـــلـى الـــكـــرم مع الـــتـــقـــلـــيل من
ـرتـبة الـهـدر). والسـعـوديـة في ا
ــيــا في هــدر الــغـذاء. األولى عــا

مــعـاجلــتـهــا والـتـخــلص مــنـهـا
ا كونـها ال تـختـفي وحدهـا وإ
تبـقى داخل األمعـاء وتتـكاثر عن
طــريق الــبــيض. في حــال شــعـر
اإلنـسان بـتـغـير في الـشـهـية أو
إذا كـان يـأكل كـمـيـات كـبـيـرة من
الـطـعـام بــيـنـمـا يـنـخـفض وزنه
فـإنه قـد يكـون مـصـابـا بـالدودة.
كـــمــــا أن بـــعض أنـــواع الـــدودة
الـــشــريــطـــيــة تــســـبب أعــراضــا
شـبـيـهـة بــتـلك الـنـاجتـة عن فـقـر
الدم ألنـها تتـغذى عـلى فيـتام

»ب  ?«12وهـو أمــر خـطــيـر ألن
اجلـــــسـم يـــــحــــــتـــــاج إلـى هـــــذا
الـفـيـتــامـ لـتـكـوين خاليـا الـدم

احلمراء.
رء صعوبة في وفي حال واجه ا
ـشـي أو بـ(تـيــبس) أو صالبـة ا
اجلـسـم فـهــذه من عالمـات فــقـر
الــدم لــكــنــهــا قــد تــكــون أيــضـا
مـــؤشــرا عـــلى اإلصــابـــة بــدودة
شــريــطـيــة. يــشـار إلـى أن بـيض
الـدودة الشـريـطـية يـشـبه حـبات
األرز الـصـغـيـرة أو الـبذور وإذا
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وقـــال تـــقـــريــر صـــادر عن وزارة
ــــيـــاه والــــزراعـــة الـــبــــيــــئـــة وا
السعودية عام 2018 أن نصيب
ـــهــدر في الـــفــرد مـن الــطـــعــام ا
الــســعــوديــة يـبــلغ حــوالي 250
كـــيــلــوغـــرام ســنــويـــاً وهــو مــا
ـعـدل يــتـجـاوز بــكـثــيـر ضــعف ا
ـي الـبـالغ 115 كـيــلـوغـرام الـعـا

للفرد. 
وتــقــدر الــوزارة أن هــدر الــغـذاء
ـمـلــكـة نـحـو  13مـلـيـار يـكــلّف ا
ــوجب أرقــام دوالر ســنــويــا. و
صادرة عن وحـدة االسـتخـبارات
االقـــتــصــاديــة الــتـــابــعــة جملــلــة
(ايكونومـيست) يهـدر السعودي
الـــــعــــادي نــــحــــو 427 كــــلغ من
الـــطـــعـــام في مـــؤشـــر عــلـى مــا
يـــصــفه مــراقــبـــون بــأنه ثــقــافــة
اســتــهالكــيــة ال تــقــدّر الــطــعــام.

لك وكتـب باحـثـون من جامـعـة ا
سعـود في الرياض ورقـة بحـثية
اضي جاء فيها أنّ ”هدر العام ا
ـطاعم واالحـتفاالت الطـعام في ا
ـــنـــاســـبـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة وا
هـائل…ألن الـعـادة جـرت بـتـقـد

ـــطـــلـــوب.” طـــعـــام أكـــثـــر مـن ا
وبــحـسب الــدراســة فـإنّه نــظـرا
ـواد الغـذائـيـة والبـقـالة لـتوفـر ا
ــقـــيــمــ في بـــكــثــرة جلـــمــيع ا
الــســعـوديــة وكــونــهـا مــدعــومـة
حـكـومـيا فـإن الـكـثـيـر (يـأخذون

الطعام كأمر مسلّم به).
طالبت جمـعية (إطعـام) اخليرية
الــسـعـوديــة الـتـي تـقـوم بــجـمع
الـــطـــعــام الـــزائــد مـن الــفـــنــادق
وقـاعات االفـراح وتـوزّعـهـا على
احملتاجـ بفرض غـرامات على
الهدر الغذائي. ومرت السعودية
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الـــتي تــمــلـك احــتــيـــاطــات نــفط
هـائــلـة بـتـغــيـيـرات اجـتــمـاعـيـة
كـبـرى بـعــدمـا حتـوّلت إلى دولـة
تـمـلك ثـروات كـبـيـرة في غـضون
عــقــود. وأصـــبح الــطــعــام لــيس
جملـرد الـغـذاء بـل أيـضـا وسـيـلـة
لـلـتـعـبـيـر عن الـهـويـة الـثـقـافـية.
وفي مــجـتـمع تــسـود فـيـه الـقـيم
الــتـــقــلـــيــديـــة وتــنـــحــصـــر فــيه
ناسـبات االجتمـاعية بـالطعام ا
ه بـكمـيات مـهولـة يدل فإن تـقد

على الثراء.
 وقـــالت كـــريــســـتـــ ديــوان من
مـعـهد دول اخلـلـيج الـعـربـية في
واشنطن (في غضون جيل واحد
فـــقط حتـــوّلت الــســـعـــوديــة من
ظــــروف الــــنــــدرة إلـى الــــوفـــرة

وللبعض إلى الثروة الهائلة).
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في كـل دول الـعــالم يـكــون الـدســتـور أعـلـى مـرجــعـيـة
قـانــونــيــة تــلــجـأ الــيــهــا احملــاكم ومــجــالس الــقــضـاء
والـــقــــــــوانــــ واالدارات الـــســــيــــاســـيــــة واالحـــزاب
ـانات  إالّ في الـعراق  دائـماً يـقع خالف حول والـبر
نص في الــدســــــتـور يــخص الـكــتـلـة االكــبـر اخملـولـة
تــســـــمـيـة رئــيس احلـكـومــة بـعـد االنـتــخـابـات  ويـتم
فـترض انّها اللجـوء الى احملكمة االحتـادية التي من ا
علّم تعمل بـإمرة الدسـتور وأحكامه وال تـمارس دور ا

عليه.
بعد القرار االيراني االمـريكي التوافقي التخادمي في
اجتـياز انتـخابات 1102 والتـحول من الـكتـلة األعلى
بـاالصوات والـنـواب الى كـتـلـة قـابلـة لـلـتـفـصيل داخل
ــان لم تـعــد هــنــاك مـشــكــلــة مـصــيــريــة تـواجه الــبــر
ـا اخملــتــلــفــ عــلى تــســمــيــة رئــيس احلــكــومــة  وا
ـــيل والــنــزوات االخــتالفـــات هي نــوع من الـــهــوى وا
والـبـحث عـن مغـا الـكـوالـيس وسـوى ذلك مـن أمور
تخص عالقات داخلية ب اجتاهات سياسية متناسلة
من االسالم الــســيــاسي تــقــضـي امــراً بــيــنــهــا كـأنّ
العالقـة أليـة جـهـة في الـعـراق به سواء رضـيت أو لم
تـرض  ولــعــله كــذلك هــو احلـال فــعالً .الــيــوم هــنـاك
ـعــادلـة الـتــرجـيـحــيـة لـقــبـول أيـة عـنــصـر جـديــد في ا
شـخــصـيــة في مـوقع مــسـؤول  هـو الــشـعب الـذي ال
وبــــات يـــفــــرض ارادته في الــــشـــارع أحــــد يــــذكـــره 
بـتضـحيـات من مئـات الشـهداء وآالف اجلـرحى الذين
سـقـطوا بـرصاص الـذين يرفـضـون التـظاهـر السـلمي
ـعـادلـة الـسـيـاسـيـة الـطـائـفـية ويـحــــــــرّمـون تـغـيـيـر ا
واضعـات سيـاسية القـذرة في البالد الـتي اتسـخت 
عـفنـة آن أوان جـرفـهـا وتـطـهـيـر تـراب بالد الـرافدين

منها .
ـنـتـفض وال أحـد الـكـتـلـة االكـبـر الـيـوم هي الـشـعب ا
سـواه لـكن الــعـقـبــة االسـاسـيـة أمــام الـتـغــيـيـر الـذي
ـقـدّســة الـتي نـزفت هي انّ األسس تـنـشـده الــدمـاء ا
الـتي وضــعــــــــــــتـهـا واشــنـطن يـوم احــتـلت الـعـراق
ـتـجه نـحو الـعام 3002 ورسـمت وجـهه الـسـيـاسي ا
الــقِــبـلــة الــشــرقـيــة  ال تــزال قــائـمــة وال يــوجــد قـرار

بتغييرها .
هنـاك كتـلة أكـبـر جار بـحثـهـا في بغـداد وهنـاك قرار
ـعادلـة الوحـيدة  أكـبر غـائب في واشـنطن تـلك هي ا

ونقطة رأس السطر.
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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

مكاتيب عراقية: علي السوداني
ــزاد واحملـاصــصـة والــتـغـا الــقـائم لم يــوفـر نــظـام ا
ــحـمـيـة بــغـداد الـعـلــيـة حـتى اآلن  أي طــريـقـة قـذرة
مــخــادعــة ســـاقــطــة  الّــا جــربــهــا بــرؤوس الــثــائــرين
الـسـلـمـيـ األحــرار  بـسـاحـات الـشـرف واخلالص 
ة متطورة وجتدد األمل العظيم بنهـوض بالد قوية كر
صــاحلـة لــلــعـيش الــبـشــري الــكـر  ولــو في حـدوده

تاحة . مكنة ا ا
ـعـسول  كـانت الـبـدايـة في خطب الـتـرضـية والـكالم ا
ـتـوفرين ـال احلـرام بـجيـوب األدنـيـاء ا صحـبـة ضخ ا
في كـل ردحة مـزاد نـطـيـحة ومـتـرديـة  وقـد شارك في
ـعلن على احملمية  واحلاكم األمر احلاكم السياسي ا
ـقـعــد اخلـلـفي لـلـعـربـة الـقـوي الــذي يـقـود الـبالد من ا
تهـالكة  تمـاماً مثل الذي يـحدث بدولة (مـرشد) غير ا

معلنة حتى اللحظة .
فشل األمـر ألن مالك (الـتكـتك) ورفاقه األحـرار النبالء
 كـان مـؤمــنـاً بـحـلـم مـشـروع عـظــيم  من أجل إنـتـاج
وطن مكنوس من االحتالالت واحلرامية والقتلة ووكالء
صادفـة تأريخيـة لئيمـة خبيثة األجنبي  الـذين ولدوا 

وضيعة .
بـعدهـا وقـعت استـقالـة الرأس األكـبـر  وكانت مـلطـخة
بـدمـاء ودمـوع وسـخام  لـم يـشـعـر صاحـبـه بـذرة ندم
وعـار  عـلى مـا اقتـرفت يـداه الـسـارقـتـان الـقـاتـلـتان 
فـدخـلت الـبالد في جبٍّ غــادرٍ جـديـد مـلـعـون  وعـادت

زاد لتدق ثانيةَ حتت القبة الداعرة . مطرقة ا
ا لم تـنفعـهم هذه اللـعبة  ذهـبوا الى ما كـانوا يرونه و
حالً ذهبياً مغطى بسكوت العالم كله  ووقوفه متفرجاً
جبـانـاً أمـام مشـهـد الـقـتل واخلطـف والتـغـيـيب  الذي
شـاركـت فـيه الـبـنـدقــيـة والـسـكـ الــرسـمـيـة  وأيـضـاً
ـرتزقـة وفـاقدي الـشـرف والضـمـير بنـادق وسـكاكـ ا

والدين .
ثـم جـاء دور الــفــلم الــذي عــنــوانه هــو اخــتــيـار رئــيس
حـكـومـة جـديـد  فــاجـتـمـعت غـرف الـرذيـلـة  وأنـتـجت
مــزادَ حــرامٍ جــديــد  وارتـفـع حــديث الــكــتــلــة األكــبـر
والشخصية األجدر  وتبادل الشياط كرات الصفقة
بـ الغـرف الثالث  ثم رست عـند كـبيـرهم األقرع من
كل شيء  فـحـار واحـتـار وقـال الـبـارحـة  أنه بـصـدد
اسـتمـزاج رأي النـجف كي يسـتخـير ويـختـار  ويخدّر
شاي سيالن فـوق النار  ويطـلق عشرة طلـقات كبار 
فـيـنولـد نـغل خـديج مـلـطّخ بـالـعار !!الـثـورةُ مـسـتـمرة .
واجهةٍ رائعةٍ أنتم أيها األغراب  
مع جـيلٍ عـظـيمٍ  لم يولـد بـأنـابيب
صادفـة كما انولـد  من دعبلةِ ا
حيمنٍ تـائهٍ  تلبّسَ بـبويضـةِ مزبلةٍ
بائتةٍ  فوقعَ كلُّ هذا اخلراب .  
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كن تشير التقارير إلى أن آبل 
أن تـطلق 7 هـواتف جـديدة في
ـــــــا في ذلـك هـــــــواتف  2020
تـــعـــمل عـــلـى شـــبـــكــات  5جي
وهـاتـف آيـفـون إس إي  2الـذي
طال انـتـظاره.  و الـكشف عن
تـفـاصيل الـنـمـاذج اجلـديدة في
مذكرة خاصة للـمستثمرين من

قــبل احملـــلل جـــون تــشـــانغ من
الـوسـطــاء الـدولـيـ روزنـبالت
الـية وفق تـسريـبات لألوراق ا
آبـل إنـــــســـــايــــــدر. وتـــــشـــــيـــــر
الـــتـــســريـــبـــات إلى أن هـــاتف
آيـفون إس إي 2 خـلـيـفة هـاتف
آيــفـون إس إي الــذي  إطالقه
في 2016 ســــيــــكــــون من بــــ
األجــهـــزة الـــتي ســـتـــصــدر في

مـارس (آذار) 2020. ويُـقـال إن
الهاتف اجلديد سـيحتوي على
شــاشـة إل سي دي بــحـجم 5.1
وكاميرا وأحدث رقاقة أي  3من
آبل. وسيسـتخدم الـهاتف ميزة
التـعرف عـلى بصـمات األصابع
لــلــمــصــادقــة بــدالً من تــقــنــيـة
التعرف عـلى الوجوه وسيدعم
شــبــكــات  4جي ولــيس 5 جي.

وستـشـمل اجملمـوعة آيـفون 12
بـــرو وآيــفــون 12 بــرو بالس
وآيــــــفــــــون 12 بـــــــرو مــــــاكس
وســـتــــحــــتــــوي جــــمـــيـع هـــذه
الــهــواتف عـــلى شــاشــات لــيــد
مـتطـورة. ويـتـوقع أن تـبيع آبل
نـحو  20مـلـيـون هـاتف آيـفـون
مــزودة بــتــقــنــيــة 5 جي الــعـام

قبل. ا

ومن احملـتـمل أن يـكـون أرخص
هــاتـف يــتم إصــداره في الــعــام
ـقـبل بـسـعر 399 دوالراً فقط ا
بــحــسب صــحــيـفــة ديــلي مــيل
الـبريـطانـيـة. وفي الوقت نـفسه
سـيـتم إصـدار مجـمـوعـة آيـفون
 12الـرئـيـسـيـة من آبل في وقت
الحق من العام على األرجح في
ســـبـــتــمـــبـــر (أيــلـــول) الـــقــادم.
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سرق لصوص  لم يتم حتديد هويتهم او
مسـارهم   مجـوهرات بـقيـمة 50 ملـيون
جـنــيه اســتـرلــيــني (حـوالي 66 مــلــيـون
دوالر) من منزل تامارا إكـليستون الواقع
في كــيــنــســغــتــون الــراقي بــالــعــاصــمــة

البريطانية.
ـــديــر وقـــالت الـــضــحـــيـــة وهي ابــنـــة ا
الـتـنــفـيـذي الـسـابق جملــمـوعـة (فـورمـوال
وان) بـيـرني إكـلـيـسـتـون إنـهـا (غـاضـبة
ومنزعجة) بعد سـرقة منزلها القريب من
حديـقة هـايدبارك الـشهـيرة يوم اجلـمعة

اضي. ا
ّ سـرقــة خـوا وقـراط بـاإلضـافـة إلى و
سوار ماركة كارتيـيه تبلغ قيمته 80 ألف
جــنـيـه إسـتــرلــيــني (أكــثـر من 105 آالف
ــنـــاســبــة دوالر) كــان أهـــدي لــتــامـــارا 
زواجـــهــا بـــحــسب صـــحــيـــفــة (ذا صن)
البريطانية . وقالت شرطة لندن إنه ليس

لديها حتى اآلن أي مشتبه به.
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يــــــجب ان نــــــعـــــرف ان الـــــدودة
الـــشــــريـــطـــيــــة هي عــــبـــارة عن
طـفـيـلـيـات مـعـويـة تـشـبه شـريط
الـــقـــيـــاس وهي ال تـــســـتـــطـــيع
ـــفـــردهـــا أي أنـــهـــا الــــعـــيش 
بـــــحــــاجــــة إلى الـــــعــــيش داخل
اإلنسـان أو احلـيوان كي تـتـمكن

من البقاء على قيد احلياة.
ويـجب عــلى اإلنـســان أن يـعـرف
األعـــراض الــتي تـــتــســبـب بــهــا
الـدودة الـشـريـطـيـة ليـتـمـكن من

{ نـيـويـورك  –وكـاالت - حتـقق
وكالـة الفضـاء األمريـكيـة (ناسا)
فـي مـــزاعم بــــأن رائـــدة فــــضـــاء
اخــــتـــرقت احلـــســـاب الـــبـــنـــكي
لشريـكتها الـتي انفصـلت عنها
ـحـطة الـفـضاء خالل وجـودها 
الــدولــيــة فــيــمــا قــد يــكـون أول
ـــة في ادعــــاء بـــارتــــكـــاب جــــر
الفـضاء بـحسب تـقاريـر.وذكرت
ز (أن آن صحـيفـة نيـويورك تـا
مـكـلــ أقـرت بـدخـول احلـسـاب
الـبــنـكي الـكــتـرونـيــا من مـحـطـة
الـفــضـاء الـدولـيـة) لــكـنـهـا نـفت
ـــة).وأفــادت (ارتـــكـــاب أي جـــر
ـنـفصـلة تقـاريـر بأن شـريـكتـها ا
عــنــهــا ســومــر ووردن تـقــدمت
بـــشــكــوى إلـى جلــنــة الـــتــجــارة
الـفـيـدرالــيـة.وعـادت مـكـلـ بـعـد

ذلك إلى األرض.وأخــبــرت رائـدة
ز الفضاء صحيـفة نيويورك تا
مـن خالل مـــحـــامٍ (أنــــهـــا كـــانت
الي تتـأكـد فـقط من أن الـوضع ا
للـعائـلة عـلى ما يـرام وأن هناك
ال لـدفع الفـواتير ما يكـفي من ا
والـعـنايـة بـابـنـهمـا الـذي كـانـتا
تـربـيـانه سـويـا قـبل االنـفـصال).
وقال محـاميهـا روستي هاردين:
(تـنـكـر مكـلـ بـشـدة أنـهـا فـعلت
أي شيء غـــيــر الئق) مـــضــيــفــا
(أنـهـا متـعـاونـة تـمـامـا). وذكرت
الصحيفة أن ماكـل وشريكتها
وهـي ضــابـــطـــة اســـتـــخـــبــارات
بــالــقــوات اجلــويــة األمــريــكــيـة
تــــزوجــــتــــا فـي عـــام 2014 وأن
األخـيــرة تـقـدمت بــطـلب الـطالق
في عــــــام 2018 وقــــــد اتــــــصل

فتش العام محققون من مـكتب ا
رأت بـشأن مزاعم في ناسا بـا
ــــة اخــــتــــراق احلــــســـاب جــــر
الـبــنـكي وذلك وفــقـا لـصــحـيـفـة
ـز.وتخرجت مكل نيويورك تا
ـــيــة ويـــست بـــويــنت من أكـــاد
ــرمــوقـة وقــامت الــعــســكــريــة ا
بــأكـثــر من 800 ســاعــة طــيـران
قـــتــالــيــة فــوق الــعــراق كــطــيــار
عـــســـكــري ثم تـــأهـــلت كــطـــيــار
اخـــتـــبــار - وهـــو طـــيــار يـــقــوم
بـاختـبـار مركـبـات جويـة جـديدة
أو معدلة - و اختيارها للعمل
في نــــــــاســـــــا فـي عـــــــام 2013
وأمـضت مـكـلـ سـتـة أشـهـر في
محطة الفضاء الدولية وكان من
ـــقــــرر أن تـــنـــضم ألول رحـــلـــة ا
لـلـسـيـدات لـلـتـجـول في الـفـضاء

ــركــبــة لــكن  إلــغــاء خــارج ا
مشاركـتها في الـلحظـة األخيرة
بسبب ما قالت ناسا إنه مشكلة
فـي تــوفـــر مـــقــاســـات الـــبــذالت
ــنـاســبـة. وتـنص الــفـضـائــيـة ا
األطــر الـقــانـونــيـة الــتي وافـقت
عـــلــيـــهــا الـــدول اخلــمـس الــتي
تمتلك احملطة الفضائية وهي -
ـــتــحـــدة وروســـيــا الـــواليـــات ا
وأوروبا واليـابان وكـندا - على
أن الــقـانــون الــوطـني يــنــطـبق
ـمــتــلــكـات عــلى األشــخــاص وا
ـوجـودة في الـفـضـاء.لـذلك إذا ا
ة في ارتكب مـواطن كنـدي جر
الـفـضـاء فــسـيـخـضع لـلـقـانـون
الـــكـــنـــدي ولــو كـــان مـــواطـــنــا
روســيــا فـســيــخـضـع لـلــقــانـون

الروسي وهكذا.

{ فـــرانــكــفـــورت- (أ ف ب) - عــلــقت
ـانيـة لصـناعة شركـة فولـكسـفاغن اال
السيارات انتـاجها في اجلزائر حيث
ـثـلـهــا في هـذا الـبــلـد مـنـذ يُـعـتـقـل 
حـزيــران/يــونــيـو بــســبب اتــهــامـات
ــتــحـدث فــســاد بـحــسـب مــا أعـلـن ا
ــانــيــة الـعــمـالقـة بــاسم الــشــركــة األ
ــتــحــدث لــوكــالـة . وصــرح ا االثــنــ
فـرانس برس بـان (فـولـكسـفـاغن على
علم بـتحقيـقات الفـساد التـي جتريها
ي) السلـطات اجلزائـرية مع مراد عو
رئيس شركـة سوفاك اجلـزائرية التي
تـديـر مـصــنـعـا لــتـجـمــيع الـسـيـارات
بـالـشـراكة مع فـولـكـسـفـاغن. وأضاف
ـصـنع الذي ( تـعـليق االنـتـاج في ا
تــديـره شــركــة ســوفــاك كــمــا عـلــقت
فــولــكـســفــاغن شــحــنــاتـهــا الى تــلك

الشركة). 
وكــان مـصـنع ســوفـاك-فـولــكـسـفـاغن
افـتــتح في 2017 في بــلــديـة ســيـدي
خطاب بواليـة غليزان عـلى بعد نحو
250 كــلم جـــنــوب غــرب الـــعــاصــمــة
اجلــزائـر ويـقـوم بـتــجـمـيع سـيـارات
ــانـيـة. وفي 2018 أنـتج الـشــركـة اال
ـصـنع نـحو 50 ألف سـيـارة حتـمل ا
عالمــة فـولـكـســفـاغن واودي وسـيـات

وسكودا. 
تحـدث باسم سوفاك االدالء ورفض ا
بـأي تـصـريح لـفـرانس بـرس. وذكرت
وسائل االعالم اجلـزائـرية أن سـوفاك
صنع أعلنت األحد توقف العمل في ا
في تشـرين األول/أكتـوبر ما أدى الى
خـــســارة 700 شـــخص وظـــائـــفـــهم.
وتـعــرض الــعــديـد مـن الـســيــاســيـ
ـرتـبطـ بـالـرئيس ورجـال االعمـال ا
اجلــزائـــري الــســـابق عـــبــد الـــعــزيــز
بوتفلـيقة لالعتـقال أو التحـقيق بتهم
ريض الـفسـاد مـنـذ إجبـار الـرئـيس ا
على التنحي وسط تـظاهرات حاشدة

مطلع نيسان/ابريل.
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فقس فيـمكن للـيرقات في بعض
األحـــيـــان الـــزحف إلـى األمـــعــاء
ــا يـــســبب والـــعــيـش هــنـــاك 
أعــراضـــا شــبــيــهــة بــتــلك الــتي
تـــســبـــبــهـــا نــزالت الــبـــرد مــثل

السعال. 
ـكن للـمـرء في بـعض األحـيان
مالحظة قطع بيضاء صغيرة في
ـا قــد يـعــني اإلصـابـة الـبــراز 
بــــالـــدودة وفق مــــا ذكـــر مـــوقع

(فوكس نيوز) األمريكي.
ــكـن مالحـــظـــة هــذه  ومع أنـه 

األعراض بسهولة فإنه في كثير
من احلـاالت ال يــعـرف الـشـخص
أن لــديه دودة شــريــطــيــة لــعـدم
وجــود أعـراض واضــحــة وفــقـا

لسكاي نيوز.
رء بالدودة وللتأكد من إصـابة ا
الـشريـطـيـة من عـدمه فـإنه ال بد
من اخلــضـوع الخــتــبـار الــبـراز.
ــــهم جـــــدا أخــــذ الــــعالج ومـن ا
ـنــاسب لـلـتــخـلص من الـدودة ا
ألنـــهــا تـــنــمـــو وتــتــكـــاثــر داخل

اجلسم.


