
دفع شغف الكويتيني بالتجارة منذ 
القدم إل��ى م��زاول��ة العديد من األعمال 
التجارية حتى إن كانت غير ناجحة في 
بداياتها ومن ذلك مصنع )الكاشي( أي 
بالط املوزاييك الذي أسس في الكويت 

عام 1935.
و ق��ال الباحث في ال��ت��راث الكويتي 
محمد جمال ل� )كونا( أمس: إن تأسيس 
أول معمل إلنتاج )الكاشي( في الكويت 
عام 1935 اشترك فيه كل من املرحومني 
عبداللطيف محمد الثنيان الغامن وأحمد 
األيوب القناعي وكانت اآلالت املستخدمة 

في اإلنتاج يدوية واستقدمت من مصر.
وأضاف جمال أن معظم املواد اخلام 
كانت تستورد من اخل��ارج وه��ي كسر 
ال��رخ��ام واألسمنت األس���ود واألبيض 
في حني اس��ت��وردت األص��ب��اغ من لندن 
ع��ن ط��ري��ق ش��رك��ة )ه��ن��در واي����ز( في 
البصرة وكان موقع املعمل قرب سوق 
اخلضرة وتولى إدارت��ه اللبناني علي 
بليبل بعلبكي يعاونه عدد من العمال 
الكويتيني. وأوض��ح أن الكويتيني في 
ذل��ك ال��وق��ت ل��م يعرفوا )ال��ك��اش��ي( وال 
استخداماته نظرا إل��ى غياب أساليب 
العمران احلديثة إضافة إلى إمكاناتهم 
احمل����دودة وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تشجيع 

دائرة البلدية للمعمل وشراء كميات من 
)الكاشي( منه بأمر من األمير الراحل 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح لدعم املعمل 
وتشجيعه فإن ذلك لم يؤد إلى نتيجة 
فاضطر أصحاب املعمل إلى إغالقه عام 
1942. واستطرد أن��ه في ع��ام 1942 
جلب املرحوم مساعد الصالح القناعي 
آلة بسيطة من سوريا إلنتاج )الكاشي( 
واستأجر مخزنا قدميا )ب��خ��ار( قرب 
سوق احلمام القدمي وبدأ صناعة الكاشي 
هناك وع��ني مسؤوال فنيا عراقيا على 
املصنع يساعده عامالن إلنتاج الكاشي 
كما ع��ني ع��ددا م��ن الشباب الكويتيني 

الذين مت تدريبهم للعمل في املعمل.
وب��ني أن تلك اآلل��ة كانت عبارة عن 
هيكل حديدي يبلغ ارتفاعه حوالي متر 
ونصف املتر ويوجد في جزئه العلوي 
قالب واح��د مربع الشكل توضع فيه 
امل���واد اخل��ام إلن��ت��اج قطعة واح���دة من 

الكاشي )بالطة( في كل مرة.
وق���ال ج��م��ال إن قطعة )ال��ك��اش��ي( 
الواحدة كانت تصنع من طبقتني علوية 
وسفلية تتكون العلوية من أصباغ ذات 
مواصفات خاصة يتم تشكيلها حسب 
الزخرفة املطلوبة بينما تتكون السفلية 

من خلطة مكونة من األسمنت والرمل.

وع��ن عملية اإلنتاج أف��اد بأنها تبدأ 
بتثبيت ال��ق��ال��ب الرئيسي ف��ي مكانه 
باجلزء العلوي من اآللة ثم يتم حتضير 
خلطة الرمل واألسمنت وقليل من املاء 
كما يتم حتضير األصباغ وهي عبارة عن 
نوع خاص من البودرة جتلب بأكياس 
من الهند وتخلط باملاء لتكوين خلطة 
كثيفة يتم صبها داخ��ل القالب لتشكل 

الطبقة العلوية من )الكاشية(.
وأض���اف أن العامل يقوم بعد ذلك 
بتغطية القالب بغطاء حديدي مربع 
الشكل يتم كبسه يدويا بواسطة ذراع 
ح��دي��دي��ة يضغط ه��ي��درول��ي��ك��ي��ا على 
)ال��ك��اش��ي��ة( لتتماسك اج��زاؤه��ا وهي 
م��ازال��ت طرية وحت��ري��ك قالب احلديد 

رأسيا.
وذك��ر أن��ه بعد ذل��ك يتناول العامل 
الكاشية بطريقة فنية وب��ح��ذر شديد 
مستخدما أص��اب��ع يديه التي يضعها 
حت��ت الكاشية إلخ��راج��ه��ا م��ن القالب 
وصفها رأسيا بجانب بعضها بعضا 
فوق سطح ناعم مؤكدا أن هذه املرحلة 
تعتبر أصعب مرحلة من اإلنتاج إذ ميكن 
أن تتفتت الكاشية ويذهب اجلهد الذي 
بذله العامل هباء في حالة ع��دم أخذه 

احلذر الشديد في رفعها.

وأشار إلى أنه وبعد مرور 24 ساعة 
على إن��ت��اج الكاشي تتم تغطيته في 
أح���واض م��اء وي��ت��رك فيها يوما كامال 
ليتماسك ويكتسب الصالبة املطلوبة 
قبل جتفيفه، مبينا أن املصنع كان ينتج 

حوالي مئة قطعة من الكاشي يوميا.
وبني أن الطلب كان قليال في البداية 
على الكاشي إذ كانت احلكومة أكبر 
عميل لذلك املصنع إذ اش��ت��رت بعض 
الكميات عند بناء املستشفى األميري 
في نهاية األربعينيات وكذلك لتبليط 
أرضيات بعض املدارس كما كان بعض 
امليسورين حينها يشترون الكاشي 

لتبليط أحواش منازلهم.
وأوض���ح الباحث جمال أن املصنع 
توسع فيما بعد ومت ش��راء آل��ة ثانية 
وانتقل عام 1943 إلى موقع آخر قرب 
منطقة املسيل شرق الصفاة وفي فترة 
الحقة بنهاية األربعينيات مت شراء آلة 

أخرى إلنتاج الكاشي من املوازييك.
وحينها انتقل املصنع إلى موقع قريب 
م��ن امل��درس��ة املباركية ث��م إل��ى منطقة 
الصاحلية ق��رب مدرسة املثنى ليقوم 
بإنتاج نوعني من الكاشي هما الكاشي 
املزخرف الذي تتكون طبقته العليا من 

األصباغ وكاشي املوازييك.

توقع رئيس قسم التنبؤات 
البحرية بإدارة األرصاد اجلوية 
ياسر البلوشي أن يكون الطقس 
مائال للبرودة نهارا وباردا ليال 
وت��ت��ك��اث��ر ال��س��ح��ب املنخفضة 
واملتوسطة مع فرصة ألمطار 

متفرقة على بعض املناطق.
وق��ال البلوشي في تصريح 
ل� )كونا( أمس إن البالد تتأثر 
ب��ام��ت��داد مرتفع ج��وي يستمر 
ت��أث��ي��ره ح��ت��ى ال��ي��وم اجلمعة 
ث��م يتراجع تدريجياً ليتكون 

منخفض جوي سريع.
وأوضح أنه من املتوقع تقدم 
مرتفع ج��وي من جهة الشمال 
ال��غ��رب��ي ص��ب��اح ي���وم السبت 
تدريجيا مصحوبا بكتلة هوائية 
جافة وشديدة البرودة ما يؤدي 
إلى انخفاض ملحوظ في درجات 
احل���رارة. وأض���اف أن املتوقع 
ن��ه��ار اجلمعة م��ائ��ل للبرودة 
وغائم جزئيا وال��ري��اح متقلبة 
االجت���اه تتحول ال��ى جنوبية 

ش��رق��ي��ة خفيفة ال���ى معتدلة 
السرعة تتراوح ما بني 08 و30 
كيلومترا في الساعة ودرجات 
احلرارة العظمى املتوقعة ما بني 
18 و20 درج��ة مئوية وحالة 
البحر خفيف الى معتدل املوج 

ارتفاعه ما بني 1 و4 أقدام.
وبني أن طقس مساء اجلمعة 
م��ائ��ل ل��ل��ب��رودة وغ��ائ��م جزئيا 
وال��ري��اح جنوبية شرقية الى 
جنوبية غربية معتدلة الى 
نشطة السرعة تتراوح ما بني 
20 و45 كيلومترا في الساعة مع 
فرصة المطار متفرقة قد تكون 
رعدية الحقا على بعض املناطق 
ودرج�����ة احل�����رارة ال��ص��غ��رى 
املتوقعة ما بني 06 و08 درجات 
مئوية وحالة البحر معتدل الى 
عالي امل��وج ارتفاعه م��ا ب��ني 3 

و6 أقدام.
وتوقع أن يشهد طقس نهار 
السبت انخفاضا ملحوظا في 
درج��ات احل��رارة وتقل السحب 

ت��دري��ج��ي��ا وال���ري���اح جنوبية 
غ��رب��ي��ة ت��ت��ح��ول ال���ى شمالية 
غ��رب��ي��ة م��ع��ت��دل��ة إل���ى نشطة 
السرعة تتراوح ما بني 20 و40 
كيلومترا في الساعة ودرجات 
احلرارة العظمى املتوقعة ما بني 
14 و16 درج��ة مئوية وحالة 
البحر معتدل ال��ى عالي املوج 

ارتفاعه ما بني 3 و6 أقدام.
وأف����اد ب���أن ال��ط��ق��س مساء 
السبت شديد البرودة والرياح 
ش��م��ال��ي��ة غ��رب��ي��ة خفيفة ال��ى 
معتدلة ال��س��رع��ة تنشط على 
ف��ت��رات خ��اص��ة ع��ل��ى املناطق 
الساحلية ت��ت��راوح م��ا ب��ني 12 
و40 كيلومترا في الساعة مع 
ف��رص��ة ل��ت��ك��ون الصقيع على 
ب��ع��ض امل��ن��اط��ق ال��ص��ح��راوي��ة 
وال��زراع��ي��ة ودرج���ة احل���رارة 
الصغرى املتوقعة م��ا ب��ني 02 
و05 درج����ات م��ئ��وي��ة وح��ال��ة 
البحر معتدل إل��ى عالي املوج 

ارتفاعه ما بني 3 و6 أقدام.

حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور الشيخة أ. د. 
ميمونة الصباح مت افتتاح مركز األرشيف 
التاريخي للكويت واملقام على شرف أسر 
الشهداء الكرام بحضور مدير جامعة الكويت 
أ. د. حسني األنصاري، ومدير برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية )الهابيتات( 
د. أم��ي��رة احل��س��ن، وضيفة الكويت سمو 
األم��ي��رة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، 
ومجموعة من أساتذة قسم التاريخ بجامعة 
ال��ك��وي��ت وممثلي الهيئات الدبلوماسية 
ومسؤولي األمم املتحدة، وذل��ك يوم األحد 

املاضي في حرم جامعة الكويت-الشويخ. 
وذك��ر مدير املتحف، الباحث د. عبدالله 
عباس بوير أن فكرة املتحف بدأت قبل سبع 
س��ن��وات، وبعد عمل دؤوب وجهد مستمر 
بني نائب مدير مكتب صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد، السفير عتيق الفقعان، و أ. 
د. الشيخة ميمونة الصباح التي قدمت لهم 
هذا املكان املستقل في جامعة الكويت إلقامة 
املتحف التاريخي، مشيراً إلى أن هذا اجلهد 
ت��وج بافتتاح املتحف التاريخي كمركز 
مستقل يتضمن كتب ووثائق تاريخية نادرة 

تخص دولة الكويت، منوهاً أن هذا املتحف 
يحظى باهتمام واس���ع م��ن قبل ال��دي��وان 

األميري.  
وأفاد بوير أن القاعات في املركز مقسمة 
إلى عدة أقسام، منها ما يحتوي على مقتنيات 
الشهداء خالل الغزو العراقي مبا فيهم شهداء 
الواجب كما حتتوي على مقتنيات شهداء 
مسجد اإلم��ام الصادق، أما قاعة “الديوان 
األم��ي��ري وق��اع��ة التراث” فهي مخصصة 
ل��ت��اري��خ وح��ك��ام دول���ة ال��ك��وي��ت وال��ت��راث 
الشعبي الكويتي وحتتوي على كتب ووثائق 
ع��ن ت��اري��خ نشأة الكويت ووث��ائ��ق سرية 

قدمية إلى جانب التراث الكويتي.
وم��ن جانبها ذك��رت املشرف العام على 
املتحف التاريخي الشيخة الدكتورة ميمونة 
الصباح أن املتحف يحتوي على وثائق 

كويتية تاريخية وأنهم بصدد استقطاب 
العديد م��ن ال��وث��ائ��ق وذل��ك بالتعاون مع 

مختلف القطاعات. 
وف���ي ن��ف��س ال��س��ي��اق أوض��ح��ت رئيس 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
د. أميرة احلسن أن الهدف األساسي من هذا 
املتحف هو توثيق التاريخ الكويتي لألجيال 
ال��ق��ادم��ة، مشيرة إل��ى القيمة اجلوهرية 
بافتتاح املتحف لتثقيف األج��ي��ال القادمة 

بتاريخ دولة الكويت. 
واجلدير بالذكر أن املتحف مستقل وسيبدأ 
في استقبال ال��زوار كل أيام األسبوع ابتداء 
من 2 فبراير 2020 من الساعة 8 صباحا 
حتى 8 مساًء وسيتم في هذا املركز اللقاء مع 
أسر الشهداء والبحث في متطلباتهم واللقاء 

بهم في يوم مفتوح مرتني من كل شهر.

بدأت فكرته قبل سبع سنوات 

افتتاح متحف مركز األرشيف التاريخي في جامعة الكويت 

بوير يقدم نسخة كتاب عن سمو أمير البالد إلى د. أميرة احلسن
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جانب من  احلضور خالل حفل االفتتاح

أع����ل����ن ن���ائ���ب 
رئ���ي���س االحت����اد 
ال�����ع�����ام ل��ط��ل��ب��ة 
وم��ت��درب��ي الهيئة 
ال��ع��ام��ة للتعليم 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي 
والتدريب للشئون 
األك������ادمي������ي������ة 
ع����ب����دال����ع����زي����ز 
السهلي ع��ن دعم 
وت��أي��ي��د االحت���اد 
لتحركات خريجي 
ك��ل��ي��ة ال���دراس���ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ت�������خ�������ص�������ص 
ال����ص����ن����اع����ات 
الكيميائية والبالغ 
عددهم 86 خريجا 

مت استبعادهم من قبل الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبيك( بعد اجتيازهم للمقابالت 
وقبول اوراقهم، وال زال��ت مشكلتهم معلقة منذ ستة 
أشهر، إضافة لتخرج دفعة جديدة يبلغ عددها 37 
خريجا لم يبت في أمرهم حتى اآلن ورمبا يتعرضون 

لنفس الظلم الذي تعرض له زمالئهم.
وق��ال السهلي: إن االحت��اد وف��ي ح��ال ع��دم توصل 
اخلريجني حلل مع الشركة فإنه سيكون متواجدا مع 
اخلريجني في اعتصامهم السلمي الذي أعلنوا تنظيمه 
أم��ام الشركة بتاريخ 2020/1/26 لدعم مطالبهم 

ورفع الظلم عنهم.

احتاد التطبيقي: ندعم 
مطالب خريجي تخصص 

الصناعات الكيميائية

عبدالعزيز السهلي

شارك كل من املهندسني عمران 
أل رشيد، أحمد بن نخي، شير 
أرس���الئ���ي، ع��ب��دال��ه��ادي تقي، 
بإشراف الدكتور خالد الزامل، 
مبشروع عبارة عن نظام يعمل 
على إي��ج��اد وحت��دي��د وتصنيف 
جميع حفر ال��ش��وارع التي متر 
عليها باستخدام أح��دث تقنيات 
الذكاء االصطناعي،ليقوم النظام 
بإرسال جميع املعلومات الالزمة 
إل��ى اجل��ه��ات املعنية لإلصالح 

واملتابعة.
ويهدف هذا املشروع ملساعدة 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى إي��ج��اد 
وحتديد وتصنيف جميع حفر 
الشوارع بواسطة كاميرا توضع 
ع��ل��ى وس��ائ��ل ن��ق��ل��ه��م، وتعمل 
بواسطة أح��دث تقنيات الذكاء 
االصطناعي وتصنيفها بحسب 

املعيار األمريكي.
  وع��ن طريقة عمل املشروع 
فإنه عند حتديد الكاميرا حفرة 
من حفر الشوارع سيقوم النظام 
ب��ت��ح��دي��د م��وق��ع��ه��ا ع��ب��ر قطعة 
امل��الح��ة وت��ص��وي��ره��ا وحت��دي��د 
درجة خطورتها ووقت وتاريخ 
االص��ط��ي��اد وإرس��ال��ه��ا لقاعدة 

ال��ب��ي��ان��ات إلت��خ��اذ اإلج����راءات 
الالزمة إلصالح احلفرة.

وم��ن مم��ي��زات ه��ذا امل��ش��روع 
التقليل واإلستغناء عن التبليغ 
ال��ي��دوي للحفر واإلع��ت��م��اد على 
اإلصطياد التلقائي ومعاجلتها، 

كما اعرب املهندسني عن طموحهم 
مبشاركة املشروع باملسابقات 

العلمية خلدمة بلدنا الكويت.
وش��ك��ر املهندسون الدكتور 
خ��ال��د ال��زام��ل، وال��دك��ت��ور أمير 
م��ح��م��د، وال���دك���ت���ورة أس��م��اء 

ال��س��م��ي��ط، وامل��ه��ن��دس ط���ارق 
امللحم على دعمهم وجهودهم 
مب��س��اع��دت��ن��ا طيلة ف��ت��رة عمل 
املشروع ، والشكر لكل القائمني 
على معرض التصميم الهندسي 

ال� 37.

فاز باملركز الثاني في جائزتي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واخلطوط اجلوية الكويتية 

مشروع »Fixtreet« شارك
في  معرض التصميم الهندسي

طريقة املشروع

أف�����اد ال���دك���ت���ور مثنى 
الرفاعي - أمني عام اجلامعة 
بأن جامعة الكويت أعلنت 
ع���ن ف��ت��ح ب����اب ال��ت��ق��دمي 
ل���ل���وظ���ائ���ف اإلش���راف���ي���ة 
ال��ش��اغ��رة ) م��دي��ر إدارة - 
مراقب - رئيس قسم ( خالل 
الفترة م��ن 2020/1/23 
حتى نهاية 2020/1/29 ، 
حسب املخطط له مسبقاً من 
قبل األمانة العامة للجامعة. 
كما أوضح الدكتور أمني 
عام اجلامعة بأنه سوف يتم 
االستمرار بآلية التقدمي على 
ال��وظ��ائ��ف م��ن خ��الل نظام 
اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة وال���ذي مت 

تطويره الحتساب خبرات املتقدمني بشكل آلي مما يسهل بشكل 
أفضل مطابقة الشروط املطلوبة على املتقدمني واستبعاد غير 
املستوفني لهذه الشروط بشكل آلي، باإلضافة إلى حصر جميع 
الوظائف الشاغرة بالهيكل التنظيمي للجامعة مع عرض بطاقة 
الوصف الوظيفي لكل وظيفة إشرافية ليساهم ذلك في اطالع 

املتقدم على املهام املرتبطة بالوظيفة.
وبهذه املناسبة تقدمت األمانة العامة بأطيب األمنيات جلميع 
العاملني باجلامعة من املستوفني لشروط التقدم للوظائف 
اإلشرافية املعلن عنها. كما تشيد األمانة العامة باجلهود الكبيرة 
التي بذلت من قبل مراكز العمل املختصة )إدارة املوارد البشرية 
- إدارة التطوير اإلداري وتنمية امل��وارد البشرية - مركز نظم 
املعلومات( . كما نتمنى للجميع التوفيق وال��س��داد خلدمة 

مؤسستنا العريقة ووطننا احلبيب.

جامعة الكويت تفتح 
باب التقدمي للوظائف 

اإلشرافية الشاغرة

د. مثنى الرفاعي

املهندسون املشاركون


