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المطيري: »األبحاث« فاز بـ 6 جوائز
في المعرض الدولي الثالث لالختراعات

ثالث ذهبيات وفضية وبرونزية وجائزة أفضل اختراع من »التقدم العلمي«

د.ناجي املطيري

م. طالل القحطاني مع عدد من املهندسني يتابعون عرض دراسة النقل العام م.خالد الشمري يشرح أبعاد املشكلة املرورية

جانب من املشاركني في الورشة

الذاكرة قصيرة األجل للمعسرين 
قرائيا« على امليدالية البرونزية 
وقد ش���ارك في هذا املشروع من 
املعه���د كل من: م.ن���ورة الغرير 
وم.هاني قاس���م وم. غادة النقي 
ومن جمعية الديسلكسيا م.محمد 

الكاظمي.
وأهدى د.املطيري هذا اإلجناز 
إلى القيادة السياسية على رأسها 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، الذي 
وضع ثقة كبيرة في املعهد ودعم 
أنش���طته اجلديدة خصوصا في 
مجال الطاقة البديلة، وكذلك إلى 
مجلس األمناء ورئيسته األستاذة 
د.موض���ي احلمود، مش���يدا مبا 
تقوم به وزيرة التربية وأعضاء 
مجلس األمناء م���ن جهد صادق 
وأمني للنهوض بأنش���طة املعهد 
ومعاجلة كل املعوقات التي تواجهه 
واهتمامهم بخلق بيئة عمل عادلة 
املنافس���ة واإلبداع  محفزة على 

واالبتكار.
ووجه مدير عام معهد األبحاث 
د.ناجي املطيري الشكر إلى صاحب 
الس���مو األمير لرعايته معرض 
االختراعات م���ا هيأ له أن يكون 
على قائمة االنش���طة وامللتقيات 
العاملية املتخصصة، كما أثنى على 
جهود الن���ادي العلمي ومجلس 
إدارته برئاس���ة م.إياد اخلرافي، 
وقال: ان تصني���ف املعرض في 
املرتبة الثانية عامليا يجعله مفخرة 
كويتية وعربية ويعكس جناحا 
الكويت في تنمية  الستراتيجية 
املوارد البشرية، كما أن ذلك يزيد 
من مشاعر السعادة باقتناص أي 

من جوائز املعرض.

وجاما ألومينا من املواد احلفازة 
املستهلكة واملستخدمة في عملية 
املعاجلة الهيدروجينية في تكرير 
النفط«، واملش���روعان للدكتورة 
التي حصلت أيضا  مينا معرفي 
على اجلائزة األولى ألفضل اختراع 
مش���ارك في املعرض مقدمة من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
أما امليدالية الذهبية الثالثة فكانت 
عن »اس���تحداث وتطوير جهاز 
الس���ترجاع الطاق���ة ذي جدوى 
اقتصادية مؤث���رة وكفاءة قابلة 
للتجدي���د ومناس���بة لتطبيقات 
التناضح العكس���ي ملياه البحر« 
وقد ش���ارك في هذا املشروع كل 
من د.عصام الس���يد، ود.محمود 
عبد اجل���واد، وم.علي العدواني 
، أم���ا امليدالي���ة الفضية فكانت 
م���ن نصي���ب كل م���ن م.جوبال 
البسام  مهيش���واري وم.اعتدال 
عن »تطوير طريقة حتكم لتوفير 
املاء والكهرباء في برج التبريد«، 
بينما حاز مشروع »تطوير أول 
برنامج حاسب آلي لتحسني أداء 

دارين العلي
حصد معهد األبحاث 6 جوائز 
ف���ي املع���رض الدول���ي الثالث 
لالختراعات عن مشاريعه املشاركة 
في املعرض وقال مدير عام املعهد 
د.ناجي املطيري ان فوز مشاريع 
املعهد بجوائز املعرض أمر يسعدنا 
ونعتز ب���ه ويعد أحد اإلجنازات 
املضاف���ة التي يحققها الباحثون 
في االنطالق���ة اجلديدة للمعهد، 
مقدرا اجلهد الرائع الذي يقوم به 
جمي���ع أبناء املعهد على مختلف 
تخصصاتهم ف���ي حتقيق نقلة 
العلمي  البحث  نوعية لنش���اط 
والتطوير وبناء حضارة جديدة 
للمعهد متكنه من املساهمة بشكل 
أعمق وأكثر تأثي���را في التنمية 
الوطنية، خصوصا من خالل خطته 
االستراتيجية الطموح التي تضم 
برامج جديدة مت تخطيطها بعناية 
لتخترق املجاالت البحثية األكثر 
تقدما وتضاهي نتائجها مخرجات 

األبحاث في املراكز الدولية.
وق���ال املطي���ري ان جمي���ع 
مش���اريعه املشاركة في املعرض 
الثال���ث لالختراعات قد  الدولي 
حصلت على جوائز، منها ثالث 
ذهبيات، وميدالية فضية وأخرى 
برونزية، باإلضاف���ة إلى جائزة 
منحتها مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي عن أفضل اختراع، حيث 
حاز مشروع »عملية استخالص 
املعادن الثمينة من املواد احلفازة 
املستهلكة واملستخدمة في عملية 
املعاجلة الهيدروجينية باستخدام 
التحفيز »ف���وق الصوتي« على 
ميدالية ذهبي���ة، وذهبية أخرى 
ملشروع »استخالص البوهمايت 

ورشة عمل »المهندسين«: ضرورة اإلسراع في إنشاء 
هيئة للنقل وتحسين خدمات »الجماعي«

جتارية جذابة.
وأضاف أنه من التوصيات 
املهمة جدا تنظيم قطاع النقل 
اجلماعي والنقل بش���كل عام 
حتت مظلة واحدة تتمثل في 
العامة للنقل  الهيئة  انش���اء 
واملرور ونشر الوعي وثقافة 
النق���ل اجلماعي  اس���تخدام 
وحتسني خدمات النقل العام 
وجعلها جاذبة من حيث سرعة 
الوصول وانخفاض االسعار 

والراحة واالمان. 
أما رئيس جمعية املهندسني 
القحطاني  الكويتية م.طالل 
فدعا الى تعاون اجلهات املعنية 
في الس���لطتني التش���ريعية 
والتنفيذي���ة مع م���ا يقدمه 
املجتمع املدني من رؤية فنية 
أبناؤه املتخصصون،  يقدمها 
وابعاد الشأن السياسي عن هذه 
احللول املقدمة من املتطوعني 
واملتطوع���ات الذين ال هدف 
لهم سوى املشاركة برؤيتهم 
ووضع خبراتهم دون مقابل 
للمساهمة في حل هذه املشكلة 

أو تلك. 
وحذر م.القحطاني من عدم 
االنتباه للدراسات واحللول 
العلمية من قبل املجتمع املدني 
القضايا السياسية  وتغليب 
على حس���اب ه���ذه احللول 
والدراسات مما يفاقم املشاكل 
ويجعلها مزمنة ومستعصية 
في بعض االحيان، مشيرا الى 
أن مقترح انشاء هيئة للنقل في 
الكويت قدم من قبل اجلمعية 
في العام 2004 ولم ير النور 
حت���ى اآلن نظ���را للتعام���ل 

السياسي مع املوضوع. 
ودعا م.القحطاني الى عدم 
االس���تكانة والرض���وخ لهذا 
الواقع السياسي املرير خاصة 
من قبل املهندسني واملهنيني، 
وأنه على املهنيني واملهندسني 
البحث ع���ن حلول لترويض 
العمل السياسي وجعله داعما 
وقابال للحلول الفنية التي تقدم 
من قبل مؤسس���ات املجتمع 

املدني.
أما د.هناء السعيد من الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب فأك���دت أن نظام 
النقل العام في الكويت يحتاج 
الى تطوير من خالل استخدام 
التكنولوجي���ا املتطورة فيه، 
باالضافة الى تطوير وتغيير 
السلوك املجتمعي ازاء النقل 
العام من خالل وضع سياسات 
حتد من اس���تخدام املركبات 
الفردي���ة وتوفي���ر منظومة 
متكاملة للنقل اجلماعي والقيام 
بحمالت توعيه بأهمية النقل 
العام وتطويره لتغيير السلوك 

املجتمع إزاءه.

دعا عدد من املتخصصني في 
قضايا النقل واملرور إلى اإلسراع 
العامة للنقل  الهيئة  في إنشاء 
في الكويت ونشر الوعي بأهمية 
استخدام النقل اجلماعي وحتسني 
خدمة النقل العام وجعلها متاحة 
للمقيم���ني واملواطنني على حد 
إلى ضرورة  سواء، مش���يرين 
االنتباه إل���ى مزايا النقل العام 
وتطويرها مثل سرعة الوصول 
وتوافر الراحة واألمان في وسائط 

النقل اجلماعي.
ج���اء ذلك في ورش���ة عمل 
أقامته���ا جلنة النق���ل واملرور 
بجمعية املهندسني بعنوان »النقل 
اجلماعي ودوره في حل األزمة 
املرورية«، وذلك مبقر اجلمعية 
ببنيد القار، وشارك فيها د.فهد 
الركيب���ي من جامع���ة الكويت 
التعليم  ود.هناء الس���عيد من 
التطبيق���ي والتدريب وم.خالد 
الشمري من االدارة العامة للمرور 
وم.علي دشتي وم.سهى أشكناني 
من وزارة األش���غال وعدد من 
الوزارات واجلهات ذات  ممثلي 
العالقة ورئيس جمعية املهندسني 

الكويتية م.طالل القحطاني.
وبدأت احللقة بكلمة من رئيس 
النقل واملرور باجلمعية  جلنة 
م.عيس���ى حجب الذي أكد على 
أهمية دور املتطوعني املتخصصني 
في دعم العمل التنموي وتطوير 
التي حتتاجها  التحتية  البنية 
خطط التنمية في البالد، مشيرا 
إلى أن اللجنة حريصة على دعوة 
جميع املشاركني وتقدمي رؤيتهم 
في املواضيع التي تطرحها سعيا 
للمساهمة في حل هذه املشكلة 
التي التزال تؤرق الكويت كغيرها 
من الدول وتكلف الدولة مزيدا من 

اخلسائر البشرية واملالية.
ومن جهته قال د.فهد الركيبي: 
ان النق���ل اجلماعي في الكويت 
اليزال دون مستوى الطموح وانه 
بحاجة إلى مزي���د من عمليات 
التطوي���ر للمس���اهمة في حل 
املشاكل التي نراها على الطرق، 
مشيرا إلى أن ما نراه في شوارعنا 
من نقل عام محدود اإلمكانيات 
الهيئة  وضعيف األداء، وحتى 
املقترح إنش���اؤها لم يتضمن 
هيكلها املقترح بندا حول أهمية 

النقل اجلماعي رغم أهميته.
وانتقد الركيبي أداء الشركات 
العاملة في هذا املجال قائال: ان 
حسبتها غريبة في التعامل مع 
الدولة  اخلطوط وحتى شركة 
الت���ي يجب أن تغط���ي جميع 
اجله���ات نراها غير قادرة على 
ذلك رغم ما نسمعه من مسؤوليها 
عن وج���ود أهمية »سياس���ية 
وإستراتيجية« لتشغيل بعض 
إل���ى وجود  اخلط���وط، داعيا 
خطط وبرامج تشغيلية منتظمة 

الرابحة دون  وتفعل اخلطوط 
النظر الى اخلطوط متوس���طة 

الدخل أو اخلدمية. 
وأوصى الشمري في الدراسة 
بضرورة تطبيق استخدام وسائل 
نقل سريع بشكل يتناسب مع 
التوس���ع العمودي واالفقي في 
البالد ودراسة خيارات املسارات 
لعدم توافر املساحات لرفع كفاءة 
الطرق احلالية من خالل امكانية 
اس���تخدام القط���ارات العلوية 
واجلانبية أو باجلزر الوسطى 
للطرق، باالضافة الى اخلطوط 

حتت االرض. 
وخلص الشمري الى القول ان 
االستشاري الذي متت االستعانة 
به من اجله���ات املعنية أوضح 
في دراسته: أنه حتى عام 2030 
سيتحسن مستوى اخلدمة على 
أغلب الطرق من )F( سيئ الى 
)C( جيد، على أن يراعى أثناء 
التصميم حتديد املسارات بناء 
على املخط���ط الهيكلي احملدث 
والتوزي���ع الس���كاني اجلديد، 
وزي���ادة عدد الس���كان املتوقع 
وتوزيع مسارات خطوط النقل 
العام على الشركات مع الزامها 
بالعمل على هذه اخلطوط، تزويد 
البعيدة  الع���ام  النقل  محطات 
التجارية  املدينة واملناطق  عن 
مبواقف للس���يارات الى جانب 
الالزمة  التحتية  البنية  توفير 
الى جوارها من أسواق وانشطة 

الذي جتاوز  املرتفع للمركبات 
مليونا و300 ألف س���يارة منذ 

العام 2008.
وأكد الشمري انه من األسباب 
التي زادت حجم املرور ووجود 
مشكلة مرور في البالد عدم دقة 
التنبؤات خالل املرحلة املاضية 
للطاقة االستيعابية للطرق، وان 
هذه التنبؤات ل���م تكن مبنية 
إلى  على قواعد علمية، مشيرا 
أن الدائري اخلامس جتاوز منذ 
العام 1997 طاقته االستيعابية 
بنسبة 20% حيث كانت التنبؤات 
إلى أن احلركة املرورية  تشير 
عليه ستصل في عام 2000 إلى 
نحو 80 ألف مركبة في حني ان 
هذه احلركة بلغت 90 ألف مركبة 

في العام 1997.
وأضاف الشمري في توصيات 
دراسته أنه من الضروري االرتقاء 
بالنقل اجلماعي حلل مش���كلة 
املرور من خالل الشركات احلالية 
وإنش���اء غيرها من الشركات 
واستحداث وسائل نقل جماعي 
أخرى، مشيرا إلى أنه من مشاكل 
النقل الع���ام حاليا بقاء الطرق 
دون توسعة واتخاذ الشركات 
أسلوب تش���غيلي غير واضح 
ودون مواعيد وجداول تشغيل 
محددة، وأنه ال توجد موازنة بني 
حجم املرور للمركبات والطلب 
على النق���ل الع���ام وأن أغلب 
ش���ركات النقل اجلماعي تعمل 

للخط���وط التي تعم���ل عليها 
ش���ركات النقل العام وتطوير 
محطاتها ووسائل نقلها لتكون 
جذابة لالنتظار واالستخدام في 

وقت واحد.
أما م.خالد الشمري من اإلدارة 
العامة للمرور فقدم ورقة عمل 
بعنوان »أهمية النقل العام حلل 
الكويت«  املشكلة املرورية في 
أكد فيه���ا أن النقل في الكويت 
غير مكتمل العناصر لعدم وجود 
وسائط النقل السريع، داعيا إلى 
ضرورة حتقيق التوازن بني حجم 
حركة املرور والطلب على النقل 
العام واختيار مساراته ونقاط 
التوقف ونظام التتابع في النقل 

اجلماعي.
وتناول الش���مري دراس���ة 
احلركة املرورية في طريق املغرب 
السريع وشارع القاهرة وشارع 
بيروت، والتي أكدت أنها جتاوزت 
طاقتها االستيعابية نتيجة متركز 
االزدحام امل���روري في املناطق 
احلضرية ف���ي الكويت وتأخر 
إنش���اء املدن اجلديدة وتواجد 
املنشآت احلكومية في منطقة 
انه من أسباب  واحدة، مضيفا 
الزيادة في أحجام املرور وزيادة 
الطاقة االستيعابية للطرق حتول 
الكثير من العقارات من س���كن 
خاص إلى جتاري واستثماري 
والتوسع غير املدروس في عملية 
فرز القسائم في الكويت والعدد 

المشاركون أكدوا ضرورة أنها ستسهم في حل المشكلة المرورية

الركيبي: نقلنا الجماعي يحتاج لمنظومة متكاملة لتطوير أدائه

الشمري: نحتاج إلى جهود كبيرة حتى تتحسن الخدمة في الطرق

القحطاني: مشكلتنا في الجهل بما يقدمه المجتمع المدني من حلول


