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الدويلة: توفير المظلة القانونية لحماية المشروعات الصغيرة

تعليقا على أنباء عن توجه احلكومة لتأسيس 
صن����دوق تنموي بقيمة ملي����اري دينار بهدف 
االس����تثمار في املبادرات الشبابية في الكويت، 
دعا رئيس مكتب الشباب في احلركة الدستورية 
اإلسالمية )حدس( احملامي معاذ الدويلة احلكومة 
واملجلس للس����ير قدما في دعم وحث الشباب 
الكويتي على االنخراط في مجاالت العمل احلر، 

واملساهمة اجلادة في مجاالت التنمية االقتصادية، 
وترغيبهم في العمل في املش����روعات اخلاصة 
واحلرة من خالل الدعم املالي والتس����ويقي، ما 
سينعكس إيجابا على مستقبلهم وعلى وطنهم 
الكويت. وطالب الدويلة بوجود مظلة قانونية 
تساهم في حماية العناصر الشابة في املشاريع 
الصغيرة، مشددا على احلكومة بأال تكتفي بالتمني 

على الشباب املبادرة والعمل بل يجب ان حتّول 
أقوالها الى أفعال، من خالل حتريك املياه الراكدة في 
عدد من القطاعات احلكومية مثل البنك الصناعي 
ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة، باإلضافة 
إلى التعاون م����ع جهات أخرى أهلية لها عالقة 
مباشرة باملوضوع مثل غرفة التجارة والصناعة 

واجلمعية االقتصادية وغيرهما.

»التجارة«: ضبط عمالت محتكرة في 3 محالت للصرافة
لرفع أسعارها خالل رمضان وإحالة أصحابها إلى النيابة

للنياب�ة  تحويله�ا  ت�م  الماضي�ة   3 ال��  األش�هر  خ�الل  مخالف�ة   348 رص�دت  األحم�دي  تفتي�ش  مراقب�ة  المطي�ري: 
المحافظ�ة مراك�ز  إل�ى  والتوج�ه  الغب�ن  أو  للغ�ش  تعرضه�م  ح�ال  الس�كوت  ع�دم  إل�ى  والمقيمي�ن  المواطني�ن  وندع�و 

ما اعتبره ظلما لذوي الدخل احملدود الذين ال ميلكون 
شراء كميات كبيرة بهذا احلجم.

واضاف ان الرقابة رصدت مخالفة جديدة وهي اخفاء 
بعض العمالت العربية من قبل 3 محالت للصرافة وذلك 
الحتكارها ورفع اسعارها خالل شهر رمضان املبارك 
ومنها الريال الس���عودي، ومت ضبط العمالت املخفية 

في احملالت واحيل اصحابها الى النيابة العامة.
وقال املطيري ان التفتيش على املخازن لن يتوقف، 
وذلك لرصد اي س���لعة غذائية منتهية الصالحية او 
احتكار س���لع معينة او القيام مبخالفة من املخالفات 
املذكورة واملرصودة خالل االشهر الثالثة املقبلة، معربا 
عن امله في ان يلت���زم التجار والباعة بأنظمة وزارة 
التج���ارة، داعيا جميع املواطنني واملقيمني الى التقدم 
بشكوى حال تعرضهم ألي عملية غنب او غش من قبل 
الباع���ة او التجار وذلك من خ���الل التوجه الى مراكز 
احملافظة والتي تفتح ابوابه���ا على فترتني صباحية 

ومسائية.
وتوجه في ختام حديثه بالش���كر لوزير التجارة 
والقائمني على ادارة الرقابة التجارية، وقال: ان توجيهات 
وزير التجارة والوكيل املساعد للرقابة التجارية مستمرة 
ومتواصلة، ودعمهما لنا واعطاؤنا الصالحيات الالزمة 
تصب في مصلحة املستهلك وحمايته من جشع البعض 

او التحايل على املشترين.

وستكون مكثفة خالل شهر رمضان املبارك للحيلولة 
دون تالعب بعض التجار ومنافذ البيع وحتايلهم على 
املستهلك او التفافهم على اللوائح والقوانني اخلاصة، 
مش���يرا الى انه مت خالل اجلولة ضبط عدة مخالفات 
على بعض محالت بيع اللحوم وذلك لرفض بيع اللحم 
بالكيلو امنا بنصف خروف او خروف كامل فقط، وهو 

محمد راتب
ش���دد مراقب تفتيش محافظة االحمدي في وزارة 
التجارة عبدالرحمن املطيري على ان ادارة الرقابة لن 
تتوانى في ردع املخالفني للوائح واالنظمة والقوانني 
وذلك من خالل القيام بحمالت تفتيش���ية دورية على 
محالت البيع واملخازن التجارية، مشيرا الى ان مراقبة 
االحم���دي حررت 348 مخالفة خالل ثالثة اش���هر في 
احملافظة، متت احالة اصحابه���ا الى النيابة، تنوعت 
املخالفات بني 24 نوعا منها عدم وضع لوحة تدل على 
منشأ اللحوم او االسماك في محالت االسماك او اللحوم 
او املطاعم او استخدام طرق حتايل على املستهلك من 
باب التنزيالت، اضافة ال���ى الغش التجاري والعفن 
الظاهري وعدم وجود اسعار او عدم االلتزام بالسعر 
والبيع بأعلى من التسعيرة املعلنة من وزارة التجارة 
وبيع مالب���س مكتوب عليها عب���ارات مخلة باآلداب 
العامة او اعادة بيع سلعة مدعومة او مقلدة او وجود 
س���عرين او س���لع منتهية الصالحية اضافة الى بيع 
مسدس���ات ومفرقعات ذات خطر، وورود شكاوى من 

قبل املواطنني او الوافدين.
ولفت املطيري خالل جولة قام بها ترافقه »األنباء« 
مع فريق التفتيش التابع حملافظة االحمدي واملكون من 
منصور سيف رئيس مركز علي صباح السالم واملفتش 
س���عود العازمي الى ان حمالت التفتيش ستس���تمر 

»األنباء« رافقت فريق التفتيش التابع لمحافظة األحمدي خالل جولة على المنطقة

جولة تفتيشية على أحد احملال التجارية

إحدى زوايا أحد احملالت توضح عدم االهتمام بالنظافة

مزج احلشرات الزاحفة والصراصير بالكاكاو

)أسامة البطراوي( عبدالرحمن املطيري خالل جولة في احد محال اللحوم  حترير مخالفة  التأكد من صالحية املنتجات

تسعيرة التموين

التأكد من تاريخ الصالحيةأخذ عينات للفحص

طوارئ حولي: الحشرات الزاحفة والصراصير 
ممزوجة بالكاكاو والبودرة لتصنيع الحلويات 

وأضاف: اشتملت املخالفات 
أيضا على ع����رض وبيع مواد 
غذائية غير مطابقة للمواصفات 
الصحية واملقاييس، وذلك لعدم 
وج����ود بطاقة مكون����ات، كما 
انه����ا دون أي تواريخ لالنتاج 
واالنته����اء وعرض وبيع مواد 
غذائية بها تلف ظاهري، والعمل 
قبل احلصول على شهادة صحية 
وتشغيل عامل قبل احلصول 
على شهادة صحية، مشيرا الى 
ان����ه مت رفع أمر الغلق االداري 
ملدير فرع بلدية احملافظة التخاذ 
الالزمة  القانونية  االج����راءات 
لغلق محلني غلقا اداريا نظرا 
جلس����امة املخالف����ات التي مت 

ضبطها.
الربي����ع ان كمية  وأوضح 
امل����واد الغذائية غير الصاحلة 
التي مت  لالس����تهالك اآلدم����ي 
اتالفها بلغ����ت 156 كيلوغراما 
إق����رارات اتالف  وحتري����ر 3 
بذلك، مشيرا الى ان هذه املواد 
اشتملت على الكاكاو والبودرة 
والزبدة والشوكوالته والفراولة 
واجلولوكوز وكويك س����يرف 
وديكور ج����ل أحمر الى جانب 
االجبان والزعتر، حيث بدا التلف 
الظاهري على بعضها الى جانب 
انتهاء صالحية البعض اآلخر، 
وما مت كشفه من حشرات زاحفة 
بداخل عب����وات وأكياس املواد 
الغذائية التي كانت في طريقها 
إلعداد احللويات يدل على عدم 
مباالة بعض اصحاب احملالت 
بأرواح املستهلكني، مشيرا الى 
ان فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة حولي يواصل عمله 
الساعة بهدف قطع  على مدار 
الطريق أمام املتجاوزين للنظم 
واللوائح التي شرعتها البلدية 
واتخاذ كل االجراءات القانونية 

بحق املخالفني.

العامة وإضافة مساحة زائدة 
داخل احملل دون ترخيص من 
البلدية، مشيرا الى ان صاحب 
احملل قام بإضافة مساحة 300 
متر واستغلها لألفران واخلبز 
والعجانة الى جانب انه سّقف 
هذه املساحة الزائدة بسقف من 
الكيربي، مخالفا بذلك املادة رقم 
21 من البند رقم 8 لتراخيص 

احملالت.

لهم باملرصاد.
وقال رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدي����ة محافظة حولي 
رياض الربيع بلغ عدد املخالفات 
التي مت حتريره����ا 19 مخالفة 
اشتملت على مخالفات عرض 
وبي����ع م����واد غذائي����ة ضارة 
بالصحة العامة وعرض وبيع 
مواد غذائية منتهية الصالحية 
وعدم التقي����د بقواعد النظافة 

حشرات زاحفة وصراصير 
ممزوجة بالبودرة والكاكاو معدة 
لتصنيع احللويات واملعجنات، 
ومواد منتهية الصالحية وأخرى 
ضارة بالصحة العامة في عدد 
من املعامل كش����ف عنها فريق 
ف����ي بلدية محافظة  الطوارئ 
حولي احملطة الثانية النطالق 
احلمالت التفتيشية التي تنظمها 
ادارة العالقات العامة بالبلدية 
ضمن اس����تعداداتها الستقبال 

شهر رمضان الفضيل.
وكانت احلملة التي انطلقت 
عند الس����اعة الس����ابعة مساء 
واس����تمرت ملدة اربع ساعات 
وقادها رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدي����ة محافظة حولي 
رياض الربيع يرافقه نائبه حبيب 
حبيب ومشرف النوبة )ب( علي 
السالم واملفتش عبداهلل يوسف 
وابراهيم السبعان ووليد هاشم 
وجاسم الفيلكاوي وعبدالعزيز 
احل����امت ومراق����ب العالق����ات 
العامة ببلدية حولي يوس����ف 
ادارة  العجيمان بالتعاون مع 
العالقات العامة وترأسها مديرها 
بالوكالة علي حس����ني عابدين 
ومن ممثلي االدارة متوز املنادي 
وأزه����ار فاروقي، اس����تهدفت 
معام����ل ومح����الت احللويات 
واملعجنات في منطقة حولي، 
وكشف خاللها فريق الطوارئ 
ع����ن العدي����د م����ن املخالفات 
والتجاوزات اجلسيمة التي يقوم 
به����ا أصحابها معرضني أرواح 
املستهلكني للخطر، فاحلشرات 
والصراصير الصغيرة ال تكاد 
البعض بالعني املجردة  يراها 
وهي متأل املواد االولية إلنتاج 
املعجنات واحللويات فضال عن 
سوء التخزين وانتهاء صالحية 
بعضها، إال ان فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة حولي كان 


