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وزير الصحة :خفض أسعار  291دوا ًء
بنسب تعدى بعضها الـ %50

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

اخ  ...اختلت ما سمر ظل مستمر راحلي

كتب �صالح الدهام:

مناك يا طير واعرف راحتك راحه لي

ال�سيما اخلا�صة بالأمرا�ض املزمنة
ملا له من ت�أثري مبا�رش على املر�ضى
والتزامهم با�ستكمال مدة العالج.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن توحيد الأ�سعار
اخلليجية يتم دون امل�سا�س بجودة
الدواء �أو فعاليته ,مبين ًا �أن توافر
ال��دواء باجلودة العالية ملختلف
املر�ضى وب�سعر تناف�سي هو ما
تهدف �إليه الوزارة دائما.
و�أفاد ب�أن ق�سم ت�سعري الأدوية قام
ب ��إع��ادة درا���س��ة �أ�سعار ما يقارب
 570م�ستح�رضا �صيدالنيا ومقارنة
�أ���س��ع��اره��ا م��ع دول املنطقة ومت
تخفي�ض بع�ضها بن�سب متفاوتة بناء
على �أ�سعارها يف تلك الدول �أو انتهاء
فرتة براءة اخرتاعها وت�سجيل �أدوية
جن�سية لها.

�أعلن وزير ال�صحة ال�شيخ د .با�سل
ال�صباح ،االنتهاء من خف�ض �أ�سعار
 291دواء يف ال�صيدليات الأهلية
«بن�سب متفاوتة تعدت بع�ضها الـ
.»50%
وقال �إن خف�ض الأ�سعار جاء �ضمن
املرحلة اخلام�سة من تطبيق الأ�سعار
املعتمدة يف حما�رض اجتماعات
جلنة الت�سعرية اخلليجية بالإ�ضافة
�إلى �أدوية �أخرى.
و�أ����ض���اف �أن تطبيق ال��ق��رار يف
ال�صيدليات االهلية ي ��أت��ي بعد
 30ي��وم � ًا م��ن ن����شره يف اجلريدة
الر�سمية ،م�ؤكد ًا �أن خف�ض �أ�سعار
الأدوية م�ستمر و�سيتم ب�شكل دوري

يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

• عبدالرحمن ال�ضويحي

كلمات

د.أحمد طقشة

الصين :اكتشاف قاعة
نادرة يرجع تاريخها
إلى  750سنة
�أعلنت مقاطعة �شان�شي �شمايل ال�صني
اكت�شاف قاعة نادرة حتت الأر�ض يف
مقابر يرجع تاريخها �إلى عهد �أ�رسة
«يوان» الإمرباطورية «1368 – 1271
ميالدية».
وذك���رت �إدارة املقاطعة للآثار
التاريخية �أم�س� ،أن القاعة اكت�شفت
يف مدينة «يانغت�شيوان» ،وتبلغ مرتا
واحدا من اجلانب ،وعلى عمق 1.6
مرت حتت الأر�ض.
و�أ�ضافت الإدارة �أنه مت كذلك العثور
على كمية من الآثار القدمية مبا فيها
�أوان فخارية وك��رات خزفية ونقود
ومرايا يف القاعة ،بجانب قربين
قدميني.

عقاب جماعي
أمر وكيل وزارة بمعاقبة مدراء
إدارات وعدد من الموظفين
لغيابهم عن العمل.

حكايات

الغزال...المتوحش!

واحد ُح ُّمص لألستاذ!

انحاش «غزال» بمجرد أن سمع أن قرداً

روى الأكادميي والكاتب املميز الزميل املرحوم د.غازي
قهوجي يف «قهوجياته» ال�ساخرة ،حادثة وقعت له
وللمو�سيقي العبقري املرحوم عا�صي الرحباين عندما
ذهبا �إلى احد مطاعم بريوت ال�شعبية ل�صحن فول ترويقة
على عادة كُ رُث من اللبنانيني.
طلب غ��ازي �صحن فوله ،اما عا�صي فكان من �أن�صار
احلم�ص ،وكما يف املو�سيقى ،كان ين�شد الكمال هنا اي�ض ًا.
فعندما �س�أله الغر�سون �أراد�« :صحن حم�ص ن�ص مدقوق
ن�ص حب ،ثوم مظبوط ،ر�شة ملح ،بهار عالريحة ،رًّ
كث
الكمون ،طحينة ن�ص ن�ص ،زيت زيادة ،وخبز حار».
�سجل النادل دون ملل «الوليمة» ،لكن ما ان انتهى عا�صي
َّ
حم�صه ،حتى نده بروتينيته املعتادة:
من امالء موا�صفات َّ
�صحن حم�ص للأ�ستاذ!
َّ
رت قاعدة قُ ل ما تُ ريد ونحن نفعل ما نريد فيما
تذك ُ
كنت وال�صديق د.موفق الربيعي م�ست�شار الأمن الوطني
العراقي ال�سابق ،نت�سامر يف جل�سة عائلية رم�ضانية
جمعتنا ليل اجلمعة املا�ضي ،وتطرقنا للنهج الأمريكي
امل��دم��ريف ال��ع��راق وك��ل املنطقة.فحكى واق��ع��ةً حدثت
حينما كان ع�ضو ًا يف جمل�س احلكم العراقي الذي �أن�ش�أه
الأمريكان بعد االحتالل  .2003اذ �س�أل بول برمير احلاكم
امل��دين للعراق يومها عن �صالحياته بهذه ال�صفة،
ف�أجاب ب�صالفة ُ
املحتل دون اي احرتام مل�شاعر اع�ضاء
جمل�س احلكم�« :صالحياتي هي كل �صالحيات �صدام،
وال�صالحيات املمنوحة «ل�سلطة االحتالل» وفق معاهدة
جنيف ..وما �أراه منا�سب ًا»! ما دفع د.الربيعي للتعقيب:
«انك الو�صي اذا» ،هذه العبارة ا�شار اليها برمير يف
لبناء ٍ
ِ
غد مرجو».
كتابه «عام ق�ضيته يف العراق :الن�ضال
الكذب ت��ق��ر�أه من العنوان! فها هو ال��ع��راق بكوارثه
واحل�ضي�ض الذي �أو�صله اليه الأمريكان ،طبع ًا مب�شاركة
حكامه.
ر�أي العرب بالن�سبة ل�ل�إدارات الأمريكية املتعاقبة هو
�صحن حم�ص اال�ستاذ ،اذن طر�شاء.واالهانات التي
يوجهها الرئي�س ترامب اليهم يوميا ،هي ا�ستمرار للنهج
الأمريكي ذاته امنا علن ًا وبلغة ا�ستفزازية فظة .هو ال
يحرتم العرب اذ يعتربهم مهزومني ويتنكر مل�صاحلهم من
القد�س حتى اجلوالن دون رفة جفن،
ويجرهم اليوم �إلى
ُّ
اتون معركته وا�رسائيل مع ايران التي من غري املنطقي
ا�ستبعاد حتولها �إلى حرب هوجاء ،لن يكون لهم م�صلحة
فيها ابد ًا.

ناوي يزعجه ،وقال« :مابي أكون لعبة
بين يدي القرد ،آخر ما أتوقعه أن أهرب

من قرد»!

القرد نفى أن يكون هدد الغزال ،وقال:
«هذا متوحش ،مو راضي يفهم اني
مو صوبه ،وال أدري عنه وال عن رفيجه

القرد الثاني»!

إال أن الغزال كذب الكذبة وصدقها،

ليكسب المزيد من التعاطف بين

أوساط القرود.

....ال تزهب الدواء قبل الفلعة يا غزال!

• جحا
قطرة عين بـ  5مليارات دوالر
بسبب خطأ برمجي

«الزراعة» تحذر من تناوله أو لمسه

صرف «الممتازة»

الحرس الوطني يساعد في مكافحة

لموظفي «التخطيط»
خالل أيام

الجراد السام بـ «الوفرة»

كتب �أحمد احلربي:

ول��ه��ذا ،ي��ق��دم «Ambopteryx
 »longibrachiumدعما كبريا
ملفهوم «التطور امل���وازي» «هو
تطور �سمة معينة واحدة يف �أنواع

متباينة غري مرتبطة مع بع�ضها
لكنها تت�شارك ال�سمة الأ�صيلة نف�سها
ب�سبب تعر�ضها لنف�س ال�ضغط
التطوري».

طالب دنماركي يضرب عن الطعام
من أجل حماية المناخ

املناخ».
و�أو�ضح بريك�س �أن احتجاجه �سي�ستمر حتى اخلام�س
من يونيو املقبل ،عندما يتم �إج��راء االنتخابات
العامة يف البالد ،م�شري ًا �إلى �أنه جرى جتاهل �أزمة
املناخ على ال�صعيد ال�سيا�سي لفرتة طويلة ،ولكنها
�صارت الآن مو�ضع نقا�ش ،على االقل.
و�أ�ضاف« :لكن ما نحتاج �إليه هو بع�ض الإجراءات
احلقيقية».

ت�شهد حمال حالقة ال�شعر يف العا�صمة الغانية
�أكرا �إقباال كبريا ،ما ي�سبب زحمة طوابري خانقة
�أمام هذه املحالت ،الأمر الذي دفع �أحد احلالقني
�إلى فتح حمل متنقل يقدم اخلدمة للزبائن يف
منازلهم.
و�أطلق ال�شاب �أنكوماه امل�رشوع للزبائن الرجال
حتى يوفر عليهم االنتظار ل�ساعات يف طوابري
طويلة �أمام حمال احلالقة يف املدينة.
ويدير �أنكوماه م�رشوعه الذي �أطلق عليه ا�سم
«�شيف ما�سرتز» �أو �أ�ساتذة احلالقة ،و�أهم مميزات
تلك اخلدمة التي تقدم من خالل �رشكته هي �أنها
ت�أتي للزبائن حتى باب منزلهم ،فيما ي�شبه
خدمة «الديلفري» �أو تو�صيل الطلبات.
وقال م�ؤ�س�س امل�رشوع �إن ال�رشكة تقدم ما هو
�أكرث من جمرد ق�صة �شعر عادية �إذ �أنها جتتذب
ال�شباب الراغبني يف جتربة �أحدث ال�صيحات.
وي�أمل �أنكوماه الذي ي�سعى من خالل م�رشوعه �إلى
تخفيف معاناة زبائنه ،التو�سع يف عمله لت�صل
خدمته �إلى بلدان �أفريقية �أخرى يف امل�ستقبل.

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

�ش 19م .8ت.66877766 :

• العنود فيصل جاسم العثمان ،زوجة عبدالرحمن ماهر السيب
 29 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�سالم ق� 3ش315

م 5دي��وان يو�سف العثمان ،الن�ساء :ال�سالم ق1
�ش 120م .8ت.65555644 :
• ط�لال محمد محماس ال��دوس��ري  24 -عام ًا � -شيع
 الرجال� :صباح النا�رص ق� 6ش 47م ،69الن�ساء:مبارك الكبري ق� 6ش 2م .24ت- 97921784 :
.65879090

ادارة االعالن
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علمت «ال�شاهد» من م�صادر مطلعة
ان الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
وال�ث�روة ال�سمكية طلبت ر�سمي ًا
من احلر�س الوطني امل�ساعدة يف
مكافحة اجلراد املنت�رش يف املنطقة
اجلنوبية من البالد مبزارع الوفرة.
وقالت امل�صادر ان احلر�س الوطني
واف��ق على الفور على تلبية نداء
الواجب و�شكل فريق ًا خمت�ص ًا من
منت�سبيه مدعوما ب�آليات ومعدات
خا�صة ت�ستخدم يف مكافحة احل�رشات
ال�ضارة ،الفتة �إلى �أن القوة امل�شكلة
من احلر�س الوطني قد زارت املوقع
واطلعت على �أماكن تواجد اجلراد،
حيث اع��دت خطة متكاملة للبدء
يف عمليات املكافحة وفق �أحدث
اال�ساليب والطرق املتبعة عاملي ًا.
وبينت امل�صادر �أن احلر�س الوطني
ب��ات م��ن �أب���رز م�ؤ�س�سات الدولة
تنظيم ًا وجتهيزا للتدخل ال�رسيع
وامل�����س��ان��دة يف جميع احل���االت

والظروف الالزمة حيث ميتلك كوادر
وطنية من �ضباط خمت�صني يف جميع
املجاالت العلمية وامليدانية.
ومن جانبها ،حذرت الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية،
�أم�س ،من خطورة تناول اجلراد
�أو حتى مل�سه باليد خا�صة بعد
تعر�ضه خالل الأ�سبوعني املا�ضيني
�إلى الر�ش مببيدات ح�رشية «فيها
مركبات �سامة ت�شكل خطرا على
�صحة الإن�سان».
وقالت الهيئة يف بيان �أم�س� ،إن
�أ��س�راب اجل��راد ال�صحراوي التي
اجتاحت املناطق احلدودية �أخري ًا
تتم مكافحتها با�ستخدام مبيدات
ح�رشية �شديدة ال�سمية «�رسيعة
ال��ت ��أث�ير وق��ات��ل��ة» ،م�ضيفة �أن
املكافحة بهذه الطريقة �ست�ستمر
حتى الق�ضاء عليها.
و�أو�ضحت �أن �أكل اجلراد بعد ر�شه
بهذه املبيدات التي تبقى كميات
منها يف ج�سم احل�رشة ولها قدرة
على ال��ن��ف��اذ ع�بر جلد الإن�سان

«يعر�ض كل من يتناوله �إلى خطر
الت�سمم احلاد تظهر �أعرا�ضه خالل
فرتة وجيزة قد متتد �إلى � 24ساعة
بح�سب الكمية املتناولة».
ونوهت ب�أن النباتات �أو املحا�صيل
الزراعية التي قد ت�ستخدم كعلف
للحيوانات وتعر�ضت للر�ش بهذه
املبيدات «تظل غري �صاحلة لتغذية
احل��ي��وان��ات ق��ب��ل ان��ق�����ض��اء فرتة
التحرمي «من � 7إلى � 10أيام بح�سب
نوعية املبيد».
وذك��رت �أن «املحا�صيل الزراعية
التي تر�ش باملبيدات احل�رشية
تكون �صاحلة لال�ستهالك الآدم��ي
بعد �أ�سبوعني من وق��ت الر�ش»،
الفتة �إلى «�رضورة غ�سلها جيد ًا قبل
ا�ستخدامها».
وف��ي��م��ا يتعلق ب���الأ��ض�رار التي
ت�شكلها �أ�رساب اجلراد ال�صحراوي
على املحا�صيل الزراعية �أف��ادت
«الهيئة» ب�أنه «يلتهم كل ما يقابله
من حما�صيل دون تفرقة �إذ يتميز
ب�رشاهته يف الأكل».

حالق ديلفري في غانا لتجنب زحام الطوابير

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• أح �م��د ع �ب��دال��رض��ا م�ح�م��د ج�م�ع��ة  75 -عام ًا � -شيع
 ال��رج��ال :م�سجد الإم���ام احل�سن ،ب��ي��ان .ت:.97782288
• محمد محمد قمبر عابدين  77 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
الزهراء م�سجد االمام الباقر ،الن�ساء :الرميثية ق4
�شارع �أحمد بن حنبل ج 41م« 42خلف ثانوية �أمامة
بن ب�شري» .ت.99749693 - 67000630 :
• رجا عبدالله بتال العتيبي  72 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
العزاء يف املقربة فقط ،الن�ساء :مبارك الكبري ق8

كتب حم�سن الهيلم:

ان��ت��ه��ت الأم���ان���ة العامة
للمجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية من اع��داد ك�شوف
امل�ستحقني ملكاف�أة االعمال
املمتازة الذين يبلغ عددهم
 300موظف وموظفة.
وك�شفت االمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون االداري��ة واملالية
يف االمانة العامة للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية
اميان املطريي عن ان �رصف
مكاف�أة االع��م��ال املمتازة
�سيكون خالل �أيام.
و�أو�ضحت ان��ه مت االنتهاء
من جميع اجراءات ال�رصف،
حيث مت اع��ت��م��اد اال�سماء
وامل��ب��ال��غ م��ن ق��ب��ل وزي��ر
الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
مرمي العقيل واالمني العام
للمجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية والتي تقدر مببلغ
 238الف دينار لإيداعها يف
احل�سابات.

• علماء رسموا صورة تخيلية لشكل الديناصور

دخل طالب دمناركي يبلغ من العمر  19عام ًا يف
�إ��ضراب عن الطعام يف حماولة لت�سليط ال�ضوء
على احلاجة �إلى �سيا�سة �أكرث جر�أة يف تلك الدولة
اال�سكندنافية من �أجل حماية املناخ ،وذلك قبيل
االنتخابات العامة املقررة يف البالد يف يونيو
املقبل.
وقال ميكيل بريك�س�« :أريد �أن ي�ستيقظ ال�سا�سة يف
الدمنارك و�أن يقوموا �أخريا بعمل من �أجل حماية

فوجئ رجل بريطاين ب�سعر قطرة عني و�صفها له الطبيب بعد فح�صه ،حيث
ظهر على جهاز ك�شف الأ�سعار مبلغ �ضخم جدا.
وبح�سب موقع «ديلي ميل» الربيطاين ،مل ي�ستطع «مارتن ت�شيلدو» �أن ي�صدق
عينيه عندما قر�أ �أن �سعر القطرة هو  4مليارات �إ�سرتليني �أي نحو  5مليارات
دوالر ،وذلك يف متجر �سبيك�سيفرز يف ريك�سهام� ،شمال ويلز� ،أحد �أ�شهر
متاجر �إنكلرتا.
و�أثار الرجل الربيطاين االنتباه ب�ضحكته العالية عقب ر�ؤيته ال�سعر الوا�ضح
�أمامه ،وكان حتديد ًا  ،4.031.626.711.51و�شعر بالأ�سف حيال ال�سيدة
الواقفة خلف جهاز الأ�سعار ووقوعها يف حرية تامة ،وحماولة حل اخلط�أ،
فهي تدرك �أنه ال يوجد قط قطرة عني بهذا ال�سعر الذي ُيعد �أكرث من ن�صف ما
تخ�ص�صه هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية ال�سنوية ملنطقة ويلز ب�أكملها.

مواقيت الفجر  3.28الشروق  4.57الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.32العشاء 7.59
الصالة

اكتشاف بقايا ديناصور بأجنحة مثل الخفافيش
عرث العلماء على ن��وع جديد من
الدينا�صورات ،يتميز ب�أ�سلوب
خمتلف عما هو معروف ،حيث كان
لهذا املخلوق ال�صغري املكت�شف
حديثا �أجنحة ت�شبه اخلفافي�ش،
مكونة من اجللد ولي�س من الري�ش.
و�أطلق على الف�صيلة اجلديدة من
الدينا�صورات ا�سم «Ambopteryx
 ،»longibrachiumوال يتجاوز
طوله � 33سم فقط ،وعا�ش هذا
املخلوق ال�صغري الطائر منذ 163
مليون عام ،و عُرث على م�ستحاثاته
املتحجرة يف مقاطعة لياونينغ،
�شمال �رشق ال�صني.
وه���ذه امل���رة الأول����ى ال��ت��ي يرى
فيها ال��ع��ل��م��اء �أج��ن��ح��ة جلدية
للدينا�صورات ذوات الأق����دام،
على غ���رار «ال��ت�يرو���ص��ورات» �أو
اخلفافي�ش� ،أو الدينا�صور «Y.
 ،»qiال��ذي كان العينة الوحيدة
ال��ت��ي مت��ل��ك م��ث��ل ه���ذه امل��ي��زة،

العصفورة

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

• عامالن في اخلدمة املتنقلة للحالقة

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

