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عيسى الكندري

وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير 
الدولة لش���ؤون البلدية عيسى الكندري 
على قرار املجلس البلدي بش���أن تسجيل 
ملكية العقار للورثة دون إصدار ش���هادة 

أوصاف.
وقال الكندري ف���ي كتابه الى املجلس 
البلدي: باالشارة الى املوضوع، نحيطكم 
علما ان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 
661 املتخذ باجتماعه رقم 2016/21 املنعقد 
بتاريخ 2016/5/16 بش���أن »املوافقة على 
اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على 
قرار املجلس البلدي رقم م.ب/ر.و/2016/4/65 
املتخذ في اجتماع���ه رقم 2016/4 بتاريخ 
2016/2/22 باملوافقة على التمسك بالقرار 

رقم م.ب/ل.ع.2016/2/25/1 اآلتي نصه.
املوافقة على االقتراح املقدم من االعضاء 
عبداهلل الكندري وفهد الصانع بتسجيل 

ملكي���ة العقار من املورث على الورثة من 
غير إصدار شهادة اوصاف وكتاب حتديد 
وذلك عن طريق ادارة التسجيل العقاري 
والتوثيق وان يتم باملس���تندات االصلية 
وهي الوثيقة االصلية لعقار املورث وشهادة 
الوفاة وحصر الورثة وان يتم نقل ملكية 
العقار للورثة فقط بإصدار وثيقة ملكية/ 

إثبات إرث.
شريطة: ان تنص الوثيقة االصلية على 
املعلومات املساحية وهي رقم القسيمة ورقم 
املخطط املساحي والقطعة ومساحة القسيمة 
وال تطبق على الوثائق التي ليس لها بيانات 
مس���احية او الوثائق التي صدرت مبوجب 
مخططات تنظيمية وكذل���ك العقارات ذات 
االستعمال االستثماري والتجاري يشترط 
رأي تنظيمي يسمح فقط )وذلك للتأكد من 

عدم تأثر العقارات بإجراءات تنظيمية(«.

مجلس الوزراء يوافق على اعتراض 
الكندري  بعدم تسجيل ملكية العقار

للورثة دون شهادة األوصاف

د.حسن كمال

تفتيش ظاهري على اللحوم 

عبداهلل الكندري

قدم عضوا املجلس البلدي 
د.حس����ن كم����ال وعبداهلل 
اقتراحا باستخدام  الكندري 
الوس����ائل والطرق  أح����دث 
احلديثة لنق����ل النفايات في 
املدن والضواحي اجلديدة التي 

تنشئها الرعاية السكنية.
وقال كم����ال والكندري: 
النفايات  تعتبر عملية نقل 
في أماك����ن تولدها ومن ثم 
نقلها إل����ى مواقع التخلص 
منها كاملرادم بالطرق احلديثة 
خطوة من اخلطوات األساسية 
للحد من تلوث البيئة، حيث 
ان وضع احلاويات أمام املنازل 
بالشكل احلالي ونقلها بالطرق 
التقليدية بدأ يش����كل خطرا 
حقيقيا على صحة املواطنني 

ومصدرا للتلوث.
وأضافا: ازدادت النفايات 
املنزلية ف����ي اآلونة األخيرة 
أم����ام املس����اكن نتيجة منو 

أك���دت إدارة العالقات 
العامة في البلدية استمرار 
حملته���ا حت���ت ش���عار 
»صحتك تهمن���ا« والتي 
تهدف لتس���ليط الضوء 
إعالمي���ا عل���ى احلمالت 
التفتيشية التي تقوم بها 
الطوارئ  املراقبات وفرق 
البلديات الست  أفرع  في 
على املطاعم واجلمعيات 
املركزي���ة  واألس���واق 
واحملالت التي تتداول املواد 

الغذائية.
وفي هذا السياق قامت 
مراقبة األغذية واألسواق 
التدقيق  التابع���ة إلدارة 
البلدية  ومتابعة خدمات 
بف���رع بلدي���ة األحمدي 
بحمل���ة تفتيش���ية على 
أحد املجمعات في منطقة 

الفحيحيل أمس.
وب���دوره أك���د مراقب 
األغذية واألس���واق جزا 
الديحاني أن املراقبة تعمل 
بأقصى درجاتها الرقابية 
وذل���ك لتكثيف احلمالت 
امليدانية مع مفتشي األغذية 
واألطب���اء البيطريني إلى 
جانب االستعانة بالطلبة 

عدد الس����كان ف����ي املناطق 
وتطور املس����توى املعيشي 
والتطور االقتصادي، األمر 
الذي ميكن تدارك ذلك كله عن 
طريق إيجاد وسائل وطرق 
وتقنيات حديثة للتخلص من 
النفايات خاصة في املناطق 
اجلديدة املزمع إنشاؤها من 
قبل املؤسسة العامة للرعاية 

املتدربني وفق���ا للجدول 
الزمني وذلك بهدف احلد 
من املخالفات والس���يما 
القان���ون وفقا  تطبي���ق 
للوائ���ح واألنظم���ة التي 
ش���رعتها البلدية. وأشار 
املراقبة  الى أن  الديحاني 
قامت بحملة تفتيشية على 
احملالت التي تتداول املواد 
الغذائية في أحد املجمعات 
ف���ي احملافظة وأس���فرت 

السكنية، ومنها أن تتم إدارة 
النفاي����ات املنزلي����ة بأحدث 
الوس����ائل والطرق احلديثة 
مبا يتناسب مع االشتراطات 
التخلي  إلى  البيئية وصوال 
التدريجي عن مرادم النفايات 
وإعادة تدويرها، حيث ميكن 
التخلص من احلاويات أمام 
املنازل التي أصبحت تشكل 
تش����وها حضاري����ا لقاطني 
املس����اكن عن طريق إنشاء 
شبكة حتت األرض تسحب 
النفاي����ات املنزلي����ة ويت����م 
جتميعها في م����كان للقيام 
بعده����ا بكبس����ها ونقلها أو 

بإعادة تدويرها.
وعلي����ه نقترح: إنش����اء 
حاويات أو شبكة حتت األرض 
في املدن والضواحي اجلديدة 
إلدارة ونق����ل وإعادة تدوير 
النفايات باستخدام تقنيات 
وأساليب حديثة ومتطورة.

إت���الف 225  احلملة عن 
كيلو من املواد الغذائية غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي 
وكان من ضمنها 115 كيلو 
اللحوم متنوعة و50  من 
من املعجن���ات و26 كيلو 
أجبان و16 كيلو خس و9  
كيلوات فواكه متنوعة و5 
كيلوات عسل و4 كيلوات 
ملفوف إلى جانب حترير 

10 مخالفات. 

كمال والكندري الستخدام وسائل حديثة لنقل النفايات

حترير 10 مخالفات وإتالف مواد غذائية في األحمدي
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