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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ماجدة محسن سعيد: زوجة علي عبداحملسن عبدالرضا عبداهللا: 
٥٠ عاما ـ ت: ٦٦٦٨٨٦١٠ ـ ٩٤٠٤٠٣٥٠ ـ شيعت.

عبداهللا عبدالعزيز سالم الدوســري: ٦٥ عاما - العزاء في املقبرة 
فقط ـ ت: ٩٧٧٩٥٥٧١ ـ ٩٩٩٧٣١١٩ ـ شيع.

خالد علي عبداهللا أحمد بوعباس: ٦٩ عاماـ  ت: ٩٩٨٩٠٢٣٨ـ  شيع.
فهد سليمان إبراهيم بوحميد: ٤٧ عاما ـ ت: ٦٠٦٠٦٥٠٩ ـ شيع.

عيده عويض مرمح العازمي: زوجة فالح شبوط فالح اخلميلي: ٨٤ 
عاما ـ ت: ٩٩٥٦٢٩٧١ ـ شيعت.

مشــعل ماجد ســلطان عبدالقادر: ٤٩ عاما ـ ت: ٩٨٩٨٤٩٤٩ ـ 
٩٦٦٦٦٩١٨ ـ شيع.

بدر محمد داود الغمالس: ٦٢ عاماـ  ت: ٦٦٣٣٠٣٣٣ـ  ٥٥٥٩٤٩٩٦ 
ـ شيع.

شــاكر محمود أحمد عبدالعظيم: ٦٦ عامــا ـ ت: ٩٩٤٥٦٥٤٣ ـ 
٩٩٤٧٠١١٧ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«الرئيس اتصل بي، وقال: لم أقصد»

بيتر دوسي، الصحافي األميركي 
بـ «فوكس نيوز»، يعلن ســعادته 
باتصال الرئيس األميركي جو بايدن 
به لالعتذار عن إساءته إليه في نهاية 
مؤمتر صحافي، حيث وجه بايدن 

له الشتائم بألفاظ نابية.

«لن أقبل تصوير ابنتي على تيك توك مجددًا 
دون موافقتي وحضوري»

كاني ويست، املغني األميركي، 
يعلن رفضه بث كيم كارديشــيان 
ابنتهما، نورث، على تيك  لصورة 

توك، من دون موافقته.

«ألغيت حفالتي إلصابتي بكوفيد، لكنني حاصل 
على اللقاح واجلرعة التعزيزية، وسأعود»

البريطاني  املغني  إلتون جون، 
(٧٤ عاما) يعلن إصابته بكوفيد وإلغاء 
حفالته الغنائية، ويعد بالعودة، ألنه 
حصل على اللقاح واجلرعة التعزيزية 

قبل اإلصابة.

«أنا أكتب كل أغنياتي»
تايلور سويفت، املغنية األميركية، 
ترد على شــائعات بأنها ال تكتب 
أغنياتها، وتؤكد: أكتب كل أغنياتي.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو 
العاملي ٤٫٤٪ بسبب «أوميكرون».

٦٤٥٤ حالة إصابة جديدة
بـ «كورونا» أمس.

اهللا خير حافظ.. خلكم 
متباعدين. نخشى أن يظهر لنا متحور جديد!

الشمري والنصراهللا ضمن قائمة 
اجلائزة العاملية للرواية العربية

القاهــرة ـ رويترز: أعلنت اجلائــزة العاملية للرواية 
العربية (أي باف) أمس القائمة الطويلة لدورتها اخلامسة 
عشرة، والتي جاءت بينها روايتا «خادمات املقام» للكويتية 
منى الشمري و«اخلط األبيض من الليل» للكويتي خالد 
النصراهللا. وضمت القائمة ١٦ رواية صدرت خالل الفترة 
مــن أول يوليو ٢٠٢٠ حتى آخر يونيو ٢٠٢١ من بني ١٢٢ 
رواية تقدمت للجائزة املرموقة التي يرعاها مركز أبوظبي 
للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 
وتدعمها مؤسســة جائزة بوكر في لندن وتبلغ قيمتها 

٥٠ ألف دوالر.

منى الشمري خالد النصر اهللا

زارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أمس 
خدمة Shout اخليرية مبناسبة وصولها إلى 
الرسالة النصية رقم مليون لدعم محتاجي 

الدعم النفسي.
وكانت كيت وزوجها األمير وليام أطلقا 
خدمــة Shout اخليريــة (اخلــط الســاخن 
لألزمات) منــذ نحو عامني، وتهدف اخلدمة 
إلى التواصل وتقدمي الدعم السريع والنصح 
على مدار ٢٤ ساعة من خالل الرسائل النصية، 
ملن يعانون من مشــكالت أو أزمات نفسية، 
وتوصف اخلدمة بأنها األولى من نوعها في 

اململكة املتحدة.

 Shout كيت تزور خدمة
اخليرية للدعم النفسي

زيادة حليب األبقار في تركيا باستخدام
نظارات الواقع االفتراضي وموسيقى بيتهوڤن!

إسطنبول - (د.ب.أ): في 
جتربة فريدة من نوعها لزيادة 
إدرار اللــنب، وضع مزارع في 
وســط تركيا سماعات الواقع 
االفتراضــي على رأس اثنتني 
من أبقاره يوميا، قبل أن يدير 
تسجيال ملعزوفة من املوسيقى 

الكالسيكية داخل احلظيرة.
ويقــول إن الغــرض مــن 
ذلك هو تهيئتهما حلالة حلب 
اللنب، إذ ثبت أن سيموفونيات 
موتسارت وبيتهوڤن، حققت 
جناحا حتى اآلن في زيادة كمية 

إدرار اللنب.
وهذه املناظــر التي تراها 
التــي  البقرتــان واألصــوات 
تســمعانها، هــي جــزء مــن 
ممارسة جديدة ابتكرها عزت 
كوتشاك، الذي يربي أبقاره في 
مدينة قيصري بوسط منطقة 
األناضول التركية، لكي يحفزها 

على زيادة إدرارها لأللبان.
وقال كوتشاك لوكالة األنباء 

اخلضراء التي تبعث في نفسها 
السكينة واالسترخاء، من خالل 
بالواقع  النظــارات اخلاصــة 
االفتراضي، ومع إضافة نغمات 

املوسيقى للمشهد، أسفر ذلك 
عن إنتاج كل منهما ٥ ليترات 
إضافية من اللــنب يوميا منذ 

األسبوع املاضي.

هل تؤثر موسيقى موتسارت على إدرار احلليب

األملانيــة (د.ب.أ)، إن نتائــج 
التجربة واعدة.

بقــرة  كل  أن  وأضــاف 
املــروج  تســتمتع مبناظــر 


