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مخالفـة   ٢٦ سـّجلت   «البلديـة» 
وتحـرر مخالفـات بشـأن التراخيـص 
والمباني  والمقاهي  للمطاعـم  الصحية 
المقبـل األسـبوع  المرخصـة  غيـر 

 عاطف رمضان
  كشفت مصادر لـ «األنباء» عن ان الهيئة العامة للصناعة 
ستعقد اجتماعا بعد غد بشأن دراسة أوضاع املؤجرين من 

الباطن باملنطقة احلرة (منطقة املستقبل).
  وأضافت املصادر ان اجمالي عدد املخالفات التي حررتها 
التجارة ضد منشآت لم تلتزم بإزالة املخالفات املنذرة مبوجبها 
ما اســـتوجب اصدار قرارات الغلق بحقها، ١١٥ مخالفة وقد 

طّبق منها أكثر من ٢٤ مخالفة حتى أمس.
  وذكرت املصادر انه الى جانب «التجارة» ستتدخل البلدية 
خالل االســـبوع املقبل لتحرير مخالفات بشأن التراخيص 
الصحية للمطاعم واملقاهي واحملالت املتواجدة في املنطقة 
احلرة وكذلك املباني غير املرخصة من بلدية الكويت «قائمة 

من دون ترخيص».
  ولفتت املصادر الى ان البلدية سجلت نحو ٢٦ مخالفة 

حاليا وستستكمل باقي مخالفاتها خالل االسبوع املقبل.
  وأشارت املصادر الى ان «التجارة» منحت فترات زمنية 
للمخالفني سبقتها انذارات لتعديل أوضاعهم وان هناك عددا 
من املخالفني تقدموا الى الهيئة العامة للصناعة ولم تتخذ 
«الهيئـــة» اي اجراءات ضدهم وان الـــوزارة خاطبت هيئة 
الصناعة بشأن هذه املخالفات لتفعيل دور املؤجر من الباطن 
حســـبما نصت عليه الالئحة التنفيذية وعقد االيجار من 
ناحية التأجير من الباطن الذي يعتبر مسموحا به شريطة 
ان يتوافق مع األنشطة املسموح بها في العقد األصلي «حسب 
الئحة األنشطة املسموح بها من قبل الوزارة للمنطقة احلرة» 
وكذلك أال يتعارض ذلك مع األنشـــطة املمنوحة للمستثمر 

في عقد االستثمار.
  واستطردت املصادر قائلة: يجب ان تتم اضافة النشاط 

اجلديد في العقد ويتم ارساله للهيئة العامة للصناعة.
  وذكرت املصادر ان وزارة التجارة والصناعة طّبقت قانون 
٦٩/٣٢ بشأن تنظيم التراخيص التجارية والقرار الوزاري 

رقم ٤٥ للعام ١٩٨٤ بشأن مخالفات التراخيص التجارية.
  وعن احللول املناســـبة لهذه املشـــكالت قالت املصادر: 
بإمكان املستثمرين من الباطن «املخالفني» مراجعة الهيئة 
العامـــة للصناعة لتعديل أوضاعهم ومـــن ثم تقوم هيئة 
الصناعة بإعداد كشوف حتوي أسماء املستثمرين إلرسالها 

للوزارة العتمادها.
  وفي اتصال مبسؤول في وزارة التجارة والصناعة اكد 
ان اغالق مقرات بعض الصحف الزميلة كان بســـبب عدم 

وجود ترخيص من قبل وزارة اإلعالم. 

 عادل الشنان
ــترك مكون  ــه فريق عمل مش   توج
ــي التجارة واإلعالم في متام  من وزارت
ــى «املنطقة  ــاح امس ال ــاعة ٩ صب الس
ــدة «الدار»  ــالق مبنى جري احلرة» إلغ
ــروط التراخيص اخلاصة  ملخالفتها ش
ــق العمل  ــر فري ــد باش ــي، وق باملبان
ــى بعد إعطاء مهلة  إجراءات إغالق املبن
ملدة ٥ ساعات تبدأ من الساعة العاشرة 
ــي الثالثة بعد الظهر  صباحا وتنتهي ف
لنقل املعدات واألدوات من املباني أسوة 
ــا ملبنى «مدينة  ــة التي مت اعطاؤه باملهل
احلرير» عند إغالقه يوم اول من امس.
ــدار» من  ــدة «ال ــد أعلنت جري   وق
ــات إعالمية إلكترونية  خالل عدة خدم

وعن طريق S.M.S انها تلتزم بالقانون 
ــتعمل على  ــل له وس ــه ومتتث وحتترم
ــوة بالشركات األخرى  إغالق املبنى أس
ــي مت إغالقها وامتثاال لقوانني الدولة  الت
ــيكون إغالق «الدار» الى أجل غير  وس
ــؤول لـ  ــدر مس ــر مص ــوم. وعّب معل
ــديد استيائه من عملية  «األنباء» عن ش
ــركات املراد  ــع الش ــق م ــل الفري تعام
إغالقها، حيث كان من املفترض التعامل 
معها بروح القانون وإعطاؤها إنذارا قبل 
يومني على األقل ومن ثم إغالقها وليس 
٥ ساعات فقط والتي ال ميكن ان تكفي 
ــدات واألدوات بطريقة  لنقل جميع املع
ــالمتها،  ــى س ــظ عل ــة ونحاف صحيح

باإلضافة جلردها وحصرها. 

مراجعة  بإمكانهم   المخالفـون 
أوضاعهم لتعديـل  الصناعـة  هيئة 

 «الصناعـة» تـدرس األحـد أوضاع 
المؤجرين من الباطن في المنطقة الحرة

 ابحثوا عن مكان آخر  ابحثوا عن مكان آخر  ابحثوا عن مكان آخر 
 «التجارة» لمؤجّري «المنطقة الحرة»:  

 فايالت إلى خارج املبنى 

 أمام باب «الدار» 

 هاف لوري لنقل «القش»  شحن األغراض في السيارة 

 الخالدي: إغالق ٢٤ منشأة تجارية 
في اليوم األول

 الديرة من غير «دار»

التجارة   قالت وزارة 
والصناعة انها اغلقت ٢٤ 
منشأة جتارية تعمل في 
اغراض مختلفة باملنطقة 
احلرة (منطقة املستقبل) 
في اليوم األول من احلملة 
التي تقوم بها  الرقابية 

لتنظيم عمل املنطقة.
الوكيـــل    واوضـــح 
املساعد لشؤون الرقابة 
والوكيـــل  التجاريـــة 
املساعد لشؤون التجارة 
باالنابـــة  اخلارجيـــة 
عبدالعزيز اخلالدي في 

تصريـــح لـ «كونا» امس ان الـــوزارة وجهت في اوقات 
ســـابقة انذارات عدة للمنشآت التي اغلقت لوقوعها في 
مخالفات تستوجب الغلق غير ان هذه املنشآت لم تلتزم 
بازالة املخالفات املنذرة مبوجبها ما اســـتوجب اصدار 

قرارات الغلق بحقها.
  واضاف اخلالدي ان الوزارة حررت حوالي ١١٥ مخالفة 
في حق منشآت اخرى وقعت في مخالفات جتارية، مؤكدا 
اســـتمرار احلملة الرقابية بهدف تنظيم العمل باملنطقة 
التجارية «منطقة املســـتقبل» وازالـــة جميع املخالفات 

املرتكبة فيها.
  واشار الى حرص الوزارة على تطبيق القانون بكل 
شفافية على اجلميع لضمان احملافظة على الدور احليوي 

الذي ينبغي ان تقوم به املنطقة التجارية احلرة.
  ودعا اخلالدي جميع اصحاب املنشـــآت املخالفة الى 
ضرورة ازالة املخالفات احلالية للســـماح لهم مبزاولة 
نشاطهم بشكل قانوني، مشددا على اهمية التزام جميع 
املنشآت العاملة في املنطقة احلرة بشكل عام بالقانون 

وعدم جتاوز النظم واللوائح املنظمة للعمل فيها. 

 عبدالعزيز اخلالدي

تلفون : 22420761 - 22435193 - فاك�س : 22463041

�إعالن ت�صفية

العنوان : املـــــــرقـــــاب - �شارع ال�شـــهــــداء  

بنايــة الأمانــــة العامــة للأوقاف - الدور الثالث - مكتب رقم 28

يعلن : الد�شوقي اإبراهيم خور�شيد

ب�شفــتــه م�شفيــًا لل�شـركـة العربيـة 

ل�شنـاعـات اال�شفنـج )�س.م.ك.م(

ع�شر  مراجعته خلل خم�شة  ال�شركة  دائني  لكافة 

يوما من تاريخ العلن من ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء 

معهم  م�شطحبني  م�شاًء  الثامنة  ال�شاعة  حتى 

م�شوؤوليته  ويخلي  لديونهم،  الثبوتية  امل�شتندات 

عن اأي ديون اأو التزامات م�شتحقة على ال�شركة ل 

يتقدم اأ�شحابها خلل تلك الفرتة.


