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اعداد: بداح العنزي

قدم عضوان من املجلس البلدي اقتراحا بعمل فتحة على الدائري 
السابع الى غرب اجلليب، وقال العضوان فرز املطيري واحمد البغيلي 
في اقتراحهما: نظرا لوجود زحمة في الدائري السابع وخاصة منطقة 
جليب الش���يوخ مما يؤدي الى احل���وادث املرورية وتعطيل الطريق 

السريع.
لذا نقترح: عمل فتحة على الدائري السابع بجانب مسجد اجلعفري 

الى غرب اجلليب للحد من االزدحام واحلوادث املرورية.

اقتراح بعمل فتحة من غرب الجليب للدائري السابع

بهدف تفادي االزدحامات وضمان انسيابية المرور

ينظم سنويًا برئاسة أمين المجلس يتضمن أربعة أجزاء وبمشاركة من د.منصور جراغ في كلية الهندسة والبترول

»البلدية« اعتمدت تطوير شبكة الطرق المحيطة بمستشفى جابر األحمد جنوب السرة

شرار: اقتراح الموظف المثالي في البلدي 
يهدف إلى رفع األداء الوظيفي

بوشهري: ورقة عمل حول تأثير النفايات اإللكترونية 
ستعرض في مؤتمر العمل البلدي أبريل المقبل

قدم���ت عض���و المجلس 
البل���دي م.جنان بوش���هري 
التي س���تقدمها  العمل  ورقة 
في مؤتمر العمل البلدي الذي 
سيعقد خالل شهر أبريل 2010 
والتي ستكون بعنوان »تأثير 
النفايات اإللكترونية« بالتعاون 
مع د.منصور جراغ من كلية 
الهندس���ة والبترول – جامعة 
الكوي���ت. وجاء في الورقة ما 

يلي:
التقدم في تكنولوجيا  مع 
االتصاالت وخاصة مع ظهور 
اإلنترنت في العالم تلك الشبكة 
العنكبوتي���ة الواس���عة قبل 
حوالي 20 عاما، والتي اعتمدنا 
اعتمادا كبيرا عليها وبدأنا في 
اس���تخدام هذه التكنولوجيا، 
حت���ى ان هذا االعتم���اد على 
التي  الخدم���ات االلكترونية 
رافقت هذه الثورة لعبت دورا 
رئيس���يا في جمي���ع جوانب 
حياتنا. شهدنا ومازلنا نشهد 
تطبيقات مختلفة واستخدام 
الخدمات اإللكترونية. ولقد شهد 
المجتمع الدولي اعتمادا متزايدا 
على ه���ذا النوع من الخدمات 
كالتعليم اإللكتروني، التجارة 
اإللكترونية، الصحة اإللكترونية 
والحكومة اإللكترونية، وتلك 
ليست سوى أمثلة قليلة مما 

هو مطبق حاليا.
الخدم���ات االلكترونية  ان 
اكتس���بت اهتماما واس���عا، 
وأصبحت ج���زءا ال غنى عنه 
لغالبية الش���عوب واألمم في 

حياتها ومعيشتها.
وتضمنت الورقة: ان لهذه 
الثورة التكنولوجية جانبين، 
أحدهم���ا إيجاب���ي واآلخ���ر 
سلبي، فيمكننا ان نعتبر ان 
الخدمات االلكترونية تقع في 

الجان���ب اإليجابي من الثورة 
اإللكتروني���ة، أما عن الجانب 
السلبي من الثورة االلكترونية 
الناتجة عنها  النفاي���ات  فإن 
بصفة عامة لم تحظ باهتمام 
كبير، حيث انه قد تم إهمالها 
من قبل معظم الشعوب والدول 

على حد سواء.
ومما جاء فيها أن النفايات 
انبثقت عن  التي  االلكترونية 
الثورة التكنولوجية سيكون 
لها تأثي���ر واضح ودائم على 
حياتنا سواء اآلن أو في المدى 
النفايات االلكترونية  البعيد، 
ليست فقط النفايات الناتجة 
م���ن تكنولوجي���ا االتصاالت 
والمعدات ذات الصلة، ولكنها 
تغطي النفاي���ات الناتجة من 
الكهربائية،  جميع األجه���زة 
الثالجات،  المثال  على سبيل 
الغساالت، المجففات، الخالطات، 
التلفزيونات واألجهزة النقالة 
وغيرها من المعدات االلكترونية، 
كما انها تشكل خطرا محتمال 
على الصحة البشرية والبيئة 
إذا تم التص���رف بها بطريقة 
غير صحيحة، وتلك النفايات 
في مجملها تحتوي على مواد 

الثقيلة مثل  خطرة كالمعادن 
الرصاص والكادميوم والزئبق، 
مركب���ات أخرى س���امة مثل 
 PVC المركبات البالس���تيكية
تظهر االحصائيات ان 40% من 
الرص���اص، 70% من المعادن 
الثقيل���ة األخرى التي وجدت 
في مدافن النفايات هي ناتجة 
ع���ن النفاي���ات االلكترونية، 
وخاصة منتجات التكنولوجيا 
العالية، وفي ورقة العمل هذه 
سنعرف النفايات االلكترونية 
بش���كل عام مع التركيز على 
النفايات الناتجة من تكنولوجيا 
االتصاالت المتعلقة باإلنترنت، 
المث���ال أجهزة  على س���بيل 
الكمبيوتر الشخصية وأجهزة 
الترفيه اإللكترونية، وأجهزة 

الهاتف الجوال.
وبخصوص الموضوعات 
التي س���يتم تناولها في هذه 
العمل  الورقة: ستقسم ورقة 

الى 4 أجزاء وخاتمة:
الجزء األول: مقدمة بشأن 
النفايات االلكترونية بش���كل 
ع���ام م���ع تحدي���د أنواعه���ا 
المختلفة وتوزيع إنتاجها في 
مختلف دول العالم، كما سيتم 

اس���تعراض معدل إنتاج تلك 
النفايات اإللكترونية.

الثاني: س���يحدد  الج���زء 
النفاي���ات اإللكتروني���ة من 
س���ياق التكنولوجيا الفائقة، 
كم���ا تت���م مناقش���ة دورة 
النفاي���ات اإللكترونية ابتداء 
م���ن االنت���اج ال���ى التخلص 
المواد  منها، وستحدد جميع 
الخطرة والس���امة الموجودة 
في النفايات االلكترونية، كما 
س���يتم اس���تعراض ما يمكن 
لإلنسان القيام به لتقليل أثر 
هذه المش���كلة، كما سنتناول 
معدل توليد هذه النفايات في 
جميع أنحاء العالم ومصادرها 

المختلفة.
الثال���ث: س���يتم  الج���زء 
اس���تعراض تأثي���ر النفايات 
اإللكتروني���ة عل���ى البيئ���ة 
واإلنسان، خاصة فيما يتعلق 
بالمع���ادن الثقيلة والس���امة 
الموج�����ودة فيه�����ا والت���ي 
س���يكون له�����ا تأثي��ر هائل 
عل��ى دورة حياتن��ا إن لم يت��م 
التخل�����ص منه��ا بالط��ريقة 

المن��اسب��ة.
 كما ستتم مناقشة التدابير 
الت���ي اتخذته���ا دول مختلفة 

لمواجهة هذا التحدي.
الجزء الرابع: سنناقش مدى 
وعي مجتمعاتنا المحلية بشأن 
التعامل مع النفايات االلكترونية 
والتحقق فيما يجري القيام به 

حيال ذلك.
الختام، فإننا سنخرج  في 
التوصيات بش���أن  ببع���ض 
كيفية االستفادة من النفايات 
االلكترونية وكيفية الحد من 
آثارها وأخطارها على  بيئتنا 
وصحتنا عن طريق التخلص 

اآلمن منها.

قدم مدير املكتب الفن���ي التابع لرئيس 
املجلس البلدي نايف ش���رار اقتراحا خاصا 

باملوظف املثالي.
وقال شرار في كتابه الذي أحاله رئيس 
املجلس الى مكت���ب املجلس ان هذا املقترح 
يعتبر محفزا لروح املنافسة ورفعا ملستوى 

األداء الوظيفي ملوظفي املجلس.
وأوضح شرار ان املقترح تضمن:

مادة 1

تنظم األمانة العامة للمجلس البلدي آلية 
سنوية الختيار املوظف املثالي ممن تتوافر 
فيهم الشروط الواردة في املادة 2 ويكرم الفائز 

بالطريقة املنصوص عليها بهذا القرار.

مادة 2

يرشح لدخول املنافسة كل موظف تتوافر 
فيه الش���روط التالي���ة: 1 � ان يكون موظفا 
تنفيذيا مضى على تعيينه 4 سنوات مالية، 2 
� ان يكون حاصال على تقدير امتياز في آخر 
تقريرين، 3 � ان يكون مستغال ألوقات الدوام 
الرسمي االستغالل األمثل وأال تتجاوز ايام 
اجازاته بأنواعها واملنصوص عليها بالقانون 
15 يوما خالل العام، عدا اإلجازات الدورية، 4 
� القدرة على اإلبداع واملبادرة. 5 � ان يكون 
منظما لعمله مبا يس���مح لزمالئه مبتابعة 
العمل اثناء فترة غيابه، 6 � أال يكون قد عوقب 
باحدى العقوبات التأديبية املنصوص عليها 
في القانون أو بأحد التدابير اإلدارية األخرى 

خالل العام، 7 � ان يكون قد متيز بجهد او إجناز 
خالل السنة حقق فائدة جلهة العمل.

مادة 3

تشكل جلنة الختيار املوظف املثالي تضم 
كال من: األمني العام للمجلس البلدي � رئيسا، 
االمني العام املساعد ومراقب الشؤون اإلدارية 
� اعضاء، وتباش���ر أعمالها وفقا للضوابط 

والشروط املنصوص عليها بهذا القرار.

مادة 4

ترفع ادارة الشؤون االدارية كشفا خالل 
اس���بوع من اعتماد تقارير الكفاءة بأسماء 
ودرجات املوظفني احلاصلني على االمتياز في 
آخر تقريرين الى رئيس اللجنة ويحدد الرئيس 

موعدا يدعو فيه األعضاء لالجتماع.

مادة 5

يتم عمل منوذج يحتوي على كافة البيانات 
الشخصية والوظيفية للمرشح يعد من قبل 
اللجن���ة بعد اطالعها عل���ى امللفات اإلدارية 

اخلاصة باملرشحني.

مادة 6

يضع كل عضو من أعضاء اللجنة للموظفني 
املرشحني درجة أقصاها »10 درجات« ويجمع 
حاصل الدرجات ويرجح املوظف الذي ينال 

أعالها.
فإذا تس���اوى اثنان او اكثر في الدرجة، 

تصوت اللجنة على األسماء املرشحة ويفوز 
احلاصل على أغلبية األعضاء الذين تتألف 

منهم اللجنة.

مادة 7

تعتمد النتيج���ة بتوقيع رئيس اللجنة 
وأعضائها وترف���ع لرئيس املجلس البلدي 
العتماد الش���هادة املعدة للتنافسية والتي 
حتمل اس���م املوظف املثالي للعام، وتعلن 
ف���ي لوحة مخصصة لذل���ك، وتبقى معلنة 

طوال العام.

مادة 8

مينح املوظف الفائز: شهادة تقدير، درع 
املوظف املثالي، مكافأة مالية.

مادة 9

تقام هذه املنافسة وفقا للضوابط التالية: 
1 � تعقد هذه املنافسة مرة واحدة نهاية كل 
س���نة مالية، 2 � ال يدخل املوظف الذي نال 
اللقب ضمن األسماء املرشحة للمنافسة للعام 
املقب���ل، 3 � ال تعارض او ترابط بني مكافأة 
املوظف املثالي مع ما يس���تحقه من مكافآت 
اخرى، 4 � يوزع هذا النظام على جميع موظفي 

األمانة ويعلن مبكان واضح.

مادة 10

على اجلهات املختصة تنفيذه والعمل به 
من تاريخ صدوره.

اعتمدت »البلدية« تطوير شبكة 
الطرق احمليطة في مستشفى جابر 

االحمد مبنطقة جنوب السرة.
وقال مدير عام »البلدية« م.احمد 
الصبيح في كتابه: تطلب كل من بلدية 
الكويت ووزارة االشغال العامة تطوير 
شبكة الطرق مبنطقة االستعماالت 
احلكومية نظرا ملا تعانيه املنطقة من 
الكثافة املرورية الناجتة عن موظفي 
املؤسس���ات والهيئ���ات احلكومية 
ومراجعيه���ا، باالضافة الى الكثافة 
الس���كانية املجاورة للمنطقة على 
الطاقة  الطرق للمنطقة ذات  شبكة 
االس���تيعابية احمل���ددة والت���ي لم 
الزيادات  يتم تصميمها الستيعاب 

والتغي���رات في االس���تعماالت في 
املنطقة مس���تقبال، حي���ث يجري 
حاليا تنفيذ بعض املباني احلكومية، 
وكذلك مش���روع مستشفى الشيخ 
املباني  الى  جابر االحمد، باالضافة 
القائمة، مما ي���ؤدي الى اختناقات 
مرورية عل���ى الطرق للمنطقة ذات 
الطاقة االستيعابية احملددة في وقتنا 

احلالي.
وبخص���وص املوق���ع موضوع 
الدراسة وش���رحه بإيجاز: نفيدكم 
بأنه مت عمل دراسة مرورية للمنطقة 
احمليطة )جنوب السرة( مبستشفى 
الشيخ جابر االحمد من قبل مكتب 
بارس���ونز برينكره���وف. ومت اخذ 

موافقة بلدي���ة الكويت متمثلة في 
ادارة املخط���ط الهيكلي 2007/3/20 
املوجهة الى وزارة الداخلية املتضمن 
أنه مت اعتماد الدراسة املرورية ملبنى 
مستشفى جابر االحمد ومبنى وزارة 
التربية مبنطقة جنوب السرة، وانه 
جار التنسيق مع وزارة االشغال العامة 
واجلهة التي قامت بإعداد التصاميم 
اخلاصة باملش���روع ألخذ توصيات 
الدراسة بعني االعتبار والعمل مبا جاء 
بالدراستني، كما مت اخذ موافقة وزارة 
الداخلية )الوكيل املساعد لشؤون 
املرور( بتاريخ 2007/5/9 املتضمن 
أنه ال مانع لديهم من حيث املبدأ على 

املشروعني شريطة:

1 � تطوي���ر التقاطعات احمليطة 
باملشروعني قبل انفتاحها.

2 � طريق املتفرع من طريق 206 
يتطلب تطويره من طريق مزدوج الى 

طريق ذي اجتاهني لكل اجتاه.
3 � وذلك لتفادي االزدحامات وضمان 

انسيابية احلركة املرورية.
والى كتاب وزارة االشغال العامة 
بتاريخ 2008/3/10 املتضمن طلبهم 
رفع مس���توى اداء وتطوير شبكة 
الطرق الرئيسية ومداخل تلك املنطقة. 
فإن ذلك يتطلب بعض التحسينات 
املقترح���ة من قبلهم عل���ى الطرق 
الرئيسية مبنطقة جنوب السرة ومت 
ارفاق نسخة من مخطط يبني جميع 

التقاطعات مع االشارات القائمة حاليا 
مبنطقة جنوب السرة مع توضيح 
االماكن املقترح فيها عمل جس���ور 

علوية أو انفاق.
وبخصوص مطابقة الطلب للنظم 

والقوانني، فهو مطابق.

الرأي الفني

وع���ن الرأي الفن���ي فهو موافق 
بش���روط، وال مانع لدينا تنظيميا 
من تطوير ش���بكة الطرق احمليطة 
مبستش���فى الش���يخ جابر االحمد 
مبنطق���ة االس���تعماالت احلكومية 
مبنطقة جنوب السرة، وذلك بإجراء 
مزيد من التحسينات اجلوهرية على 

الطرق لتخفيف وتفادي االختناقات 
وضمان انسيابية احلركة املرورية 
للطرق، وذلك بتوسعة الطرق بإضافة 
حارات لكل جهة وعمل جسور علوية 
أو انفاق )تقاطع ذو مستويني( وكذلك 
تطوير لبعض التقاطعات القريبة من 
مستشفى الشيخ جابر االحمد قبل 
افتتاحها كما هو موضح بالكروكي 

املرفق.
اشتراطات خاصة: على ان تقوم 
وزارة اخلدم���ات بتوفير مخططات 
تفصيلية خلدمات وتقدميها لوزارة 
االشغال العامة خالل شهر من تاريخ 
ابالغها بكتاب رسمي لتتمكن وزارة 

م.أحمد الصبيحاالشغال من البدء في التنفيذ.

د.منصور جراغم.جنان بوشهري

العنزي إلنشاء جسر 
للمشاة بين الواحة 

والعيون
طالب عضو املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي بإنشاء جسر 
للمش����اة بني منطقة الواحة 
والعيون مقابل مسجد عودة 
عوض تيسيرا على املواطنني 
وحفاظا على أرواحهم وعدم 
تعريضها للخطر. وقال العنزي 
ان املنطقة الواقعة بني الواحة 
والعيون ال يوجد بها أي جسور 
للمشاة والكثافة السكانية بها 
مرتفعة. وامام هذا الوضع الذي 
تعيش����ه هذه املنطقة يضطر 
السكان الى عبور الشارع العام 
الذي يعج بزحمة كبيرة مما 
يعرض حياة السكان الى اخلطر 
الداهم خصوصا االطفال. واشار 
الى اهمي����ة القضاء على هذه 
املشكلة التي تواجه السكان 
يوميا، من خالل انش����اء هذا 
اجلسر بأس����رع وقت ممكن، 
مش����يرا الى ارتف����اع حوادث 
الفترة املاضية  الدهس خالل 
بسبب قلة جسور املشاة. واكد 
اهمية انشاء اجلسور في عدة 
شوارع ملا لها من اهمية كبيرة 
في احلماية والسالمة، خصوصا 
في ظل التزايد السكاني املطرد 
في السنوات االخيرة، والزيادة 
املتوقعة خالل االعوام املقبلة، 
وايضا زيادة عدد الوافدين في 

البالد.


