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مواقيت

املوسيقى في مكان العمل
حتمي من االكتئاب

الصالة

كشفت دراس��ة حديثة عن أن  96باملائة من
األش��خ��اص يشعرون بتحسن أع��راض التوتر
وال��ق��ل��ق واالك��ت��ئ��اب عند ال��ع��زف وال��غ��ن��اء في
مجموعات في مكان العمل.
وأش���ارت ال��دراس��ة ،التي أج��راه��ا مجموعة
من الباحثني من جامعة «ليستر» البريطانية،
أن «األشخاص املشاركني في الدراسة شعروا
بالعزلة والوحدة ،بنسبة أقل مبقدار  86باملائة».
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» ،عن معّ دة الدراسة
جوانا فوستر ،قولها «توصلت دراستنا إلى دليل
أن املوسيقى ميكن أن تقلل من اإلجهاد في مكان
العمل ومشاعر العزلة».
كما حثت فوستر« ،الشركات واملؤسسات
للتفكير ب��ج��دي��ة ف��ي تشجيع امل��وظ��ف�ين على
املشاركة بانتظام في ارجتاالت موسيقية غنائية
أثناء العمل ،بهدف حتسني كفاءتهم واحل��د من
غيابهم».
ولفت الباحثون ،إل��ى أن «األش��خ��اص الذين
ش��ارك��وا ف��ي ال��غ��ن��اء داخ���ل ف��رق ومجموعات
مرتبطة بطريقة أو بأخرى باملوسيقى ،شعروا
بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم».
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في الصـميم
ظاهرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي أثناء العمل
غير حضارية ومزعجة للمراجعني ..موظفات يضعن سماعات
«البلوتوث» حتت احلجاب والهاتف حتت غطاء خ��اص ثم
يستمرن بالتحدث ومشاهدة الفيديوهات ..جميع إدارات الدولة
مراقبة بكاميرات ويستطيع املسؤول مراقبة سلوك املوظف ..في
املطار يشاهدون هواتفهم الذكية خالل متابعة األجهزة األمنية..
كثرت الشكوى واعتبر مطار الكويت من املطارات اخلطرة ومت
استخدام شركة للتفتيش ومازالت ظاهرة الهواتف مستمرة..
امنعوا الهواتف أثناء العمل!!

كويتيون يعرضون مسابيح نادرة في معرض «كتارا» األول

فهد احلساوي يقوم بخراطة املسابيح

خ��اص برئيس امل��ع��ارف واحملاكم
وقائد معركة الرقعي املغفور له
الشيخ عبدالله اجلابر رائد التعليم
بالكويت .وأش��ار كمال إلى احتواء
امل��ع��رض ع��ل��ى أن����واع أخ����رى من
املسابيح ال��ن��ادرة منها الشجرية
وامل��ع��رق��ة م��ن ب��غ��داد وال��ع��دن��ي��ة
والشجري األملاني وكهرب الشوائب
وم��ب��اس��م ال��ك��ه��رم��ان م��ن املصانع
األملانية والفرنسية والكهرب األزرق
والكهرب األخضر املكسيكي واألزرق

فجر

شروق

ظهر

البحر

تتضمن مسباح ًا شجري ًا أملانيا خاص ًا بالشيخ صباح السالم

ي���ش���ارك ع����دد م���ن احل��رف��ي�ين
الكويتيني في جناح الكويت مبعرض
(ك��ت��ارا) األول ملسابيح الكهرمان
امل��ق��ام ف��ي ال��دوح��ة حالياً لعرض
إنتاجهم ف��ي م��ج��ال ش��ك وخ��راط��ة
وصب خامات املسابيح إضافة إلى
نوادر من املسابيح العاملية.
وق��ال امل��ؤس��س واملنسق العام
لفريق (إك��س��ب��و  965للمعارض
ال��ت��راث��ي��ة واحل��رف��ي��ة وامل��ب��دع�ين
الكويتيني) الباحث محمد كمال لـ
(كونا) إن اجلناح يشهد اقباال كبيرا
من املهتمني بالتراث واملسابيح نظرا
ملا يتضمنه من معروضات مميزة
ون��ادرة .وأض��اف أن جناح الكويت
ي��ض��م ن����وادر م��ن امل��س��اب��ي��ح منها
األملاني والبولندي والدومينيكاني
باإلضافة إلى الكهرب األملاني الذي
أنتج في ورشة هتلر ويعد من أندر
املسابيح التي لم تعد تنتج حاليا
كما أنه مرغوب من قبل الهواة.
وأوضح أن اجلناح يحوي كذلك
الكهرب املنمش ال��ن��ادر ومسباحا
شجريا أملانيا خاصا بحاكم الكويت
املغفور له الشيخ صباح السالم،
ومسباحا آخ��ر يتميز ب��وزن كبير
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يوسف القالف مع مجموعة من املسابيح

الدومنيكاني واملعطش البولندي
وال��ك��ه��رب احل���ش���ري ال��ب��ول��ن��دي
واحل��ش��ري املكسيكي والشوائب
البولندي والكهرب الروسي.
وذك���ر أن اجل��ن��اح ي��ض��م أيضا
ق��س��م األح��ج��ار (ال��ك��ه��رب ال���رف)
غير امل��ص��ق��ول أو امل��ق��ص��وص مثل
األوكراني والبولندي والدومنيكاني
وال��ك��وب��ال واملسابيح البولندية
املتنوعة مثل املاكنتوش أو الليزر
الكبس ال���ذي يضم أل��وان��ا غريبة

وج��دي��دة ب��إدخ��ال احل���رارة عليها
مبينا انه مت وضع قطعة واحدة لكي
مييز الزوار ما بني االصلي واملعرض
للحرارة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع��ض��و ف��ري��ق
(اكسبو  )965للمعارض التراثية
واحلرفية وحرفي صناعة املسابيح
وخاماتها فهد احلساوي لـ(كونا) إن
خراطة املسابيح هي اساس الصنعة
ب���دءا م��ن اخ��ت��ي��ار خ��ام��ة املسابيح
وتقطيعها وتشكيل اخلرز وتخرميه

وص��وال ال��ى تكوين طقم املسابيح
وهي عملية تطبق على جميع خامات
كالهرمان او الصناعية.
من جهته قال عضو فريق (اكسبو
 )965وحرفي شك املسابيح يوسف
القالف إنه قدم من خالل مشاركته
في املعرض تاريخ حرفة صناعة
املسابيح ذات الطابع الكويتي التي
ب���دأت تندثر ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة
ك��ص��ن��اع��ة ال��ك��راك��ي��ش وال��ش��ك��ة
الكويتية القدمية.

العثور على طفلة
مفقودة بعد أشهر من
مقتل والديها!
عثر على ف��ت��اة ف��ي الثالثة
عشرة من العمر ،فقدت في اليوم
نفسه ملقتل والديها قبل ثالثة
أشهر في منطقة ريفية في شمال
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ع��ل��ى قيد
احلياة ،وفق ما أعلنت الشرطة،
اجلمعة.
وأثارت هذه احلادثة الدامية
واالخ��ت��ف��اء ال��غ��ام��ض للفتاة
جاميي كلوس ،صدمة في والية
ويسكونسن مبنطقة البحيرات
العظمى ،كما كانت لهذه القضية
ت��رددات على مستوى الواليات
املتحدة برمتها.
لكن عثر على الطفلة الحقا في
شمال قرية ب��ارون حيث كانت
ت��ع��ي��ش ،بحسب ب��ي��ان نشره
ق��ائ��د ش��رط��ة املنطقة كريس
فيتزجيرالد عبر حسابه على
«فيسبوك».
وأش����ار ف��ي��ت��زج��ي��رال��د إل��ى
توقيف مشتبه فيه بعيد العثور
على ال��ف��ت��اة ،م��ن دون إعطاء
تفاصيل إض��اف��ي��ة .وبحسب
صحيفة «س��ت��ار ت��ري��ب��ي��ون»
الصادرة في مينيابوليس.

Retweet
� @S_ALDERAIEIأ  .د �سامي الدريعي
عسى الله يجنبنا هذه الفوضى التي شردت األسر وكانت سببا لهتك أعراض
احملصنات ويتمت االطفال  .اخلليج محصن منها مبا يتمتع به املواطن من امن
وامان والعيش احملترم

 @alkraweenنا�رص الكريوين
أن رسالة احملاماة …إنسانية البد أن تكون عملية وليست حبيسة أروقة
احمل��اك��م ،واحت���اد احمل��ام�ين ال��ع��رب سيواصل ج��ه��وده ف��ي حماية الشعوب
ومكتسباتهم ،ضمن سياق قانوني سياسي معتبر…1944

 @ALdabbous_1962ع�صام �سلمان الدبو�س
ملاذا لم تعمل احلكومة على فتح مكاتب باملناطق التي تضررت من السيول
واألمطار لتسهيل على املوظفني واألهالي معا ً في حصر األضرار ورؤيتها على
ارض الواقع وبالتالي االسراع في اقرار التعويضات ،أم ان جلنة التعويضات هي
استكمال ملسلسل اللجان احلكومية طويلة االمد وعدمية الفائدة؟؟!!

 @AljassarDrد .طالل َ
اجل َّ�سار
ح��وارات مجلس األم��ة وصلت حالة فريدة من التميز والفائدة ...نائب في
مجلس األمة ال يعرف أن شهر فبراير ال يوجد فيه يوم  ! ٣٠وملا الرئيس الرائع
واملفوه استدرك عليه ذلك قال هذا النائب :هذه أشهر ميالدية ما نعرفها نحن
نعرف األشهر العربية!!!! والله ش ُر البلية ما يُضحك
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تركيا حتفظ سجاد «هيركة»
العثماني في وسائط رقمية

مديرة مصنع «هيركة»

بدأ مصنع «هيركة» للسجاد واحلرير ،التابع للرئاسة التركية ،بنقل
ما يقارب  1200منوذج ألفخر أنواع السجاد العثماني اخلاص بالقصور
ومساجد السالطني إلى الوسائط الرقمية (اإللكترونية) ،لتصنيفها
واحلفاظ عليها لألجيال القادمة.
وتأسس مصنع «هيركة» للحياكة ،في  ،1843في عهد السلطان
عبد املجيد ،بغرض إعادة إحياء فن احلياكة والنسيج ،وشكل أحد أهم
عناصر حياة القصور في القرن األخير من العهد العثماني.
وكان املصنع بداية ينتج أقمشة املفروشات والستائر للقصور فقط،
أما حياكة السجاد فلم تبدأ إال عام  ،1891حتت إشراف كبار احلرفيني
الذين مت إحضارهم من واليات «سيفاس» و»مانيسا» ومدينة «الديك»،
حتت رعاية من السلطان عبد احلميد الثاني .وهكذا مت إطالق تسمية
«هيركة» ،على جميع أنواع السجاد العثماني الشهير اخلاص بالقصور،
نسبة السم املصنع .وفي تصريح لوكالة «األن��اض��ول» ،قالت مديرة
املصنع أمينة كون آي��دن ،إن سجاد هيركة العثماني ،يعد من أشهر
وأفخر أنواع السجاد املعروف في العالم .وأضافت قائلة ،إن العديد من
السجاد العثماني مت نقله لتزيني القصور في أوروبا عن طريق إرسالها
كهدايا بواسطة البعثات الدبلوماسية ،وأصبح املصنع عالمة جتارية
عاملية ،حازت على جوائز املعارض الدولية في باريس وفيينا ولندن
وبروكسل.
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