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العافية  بثوب  مكلاًل  األمير  سمو  عودة  على  الله  نحمد  الغامن: 
ــرزوق  أعــرب رئيس مجلس األمــة م
الغامن عن سعادته وتهانيه للكويت 
وأهلها بعودة سمو األمير الشيخ صباح 

األحمد الى أرض الوطن.

وقال الغامن: نحمد الله حمدا كثيرا، 
ونثني عليه متــام الثناء، على عطائه 
ومــنــه، بــرؤيــة حضرة صاحب السمو 
أمير البالد عائدا الى أرض الوطن وهو 

مكلل بثوب العافية، ونسأل الله جلت 
قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويسبغ 
عليه موفور الصحة، وقرت عينكم يا أهل 

الكويت

ريا�ض عواد

قدمت النائبة صفاء الهاشم حزمة 
أسئلة الى وزير التجارة خالد الروضان 
على خلفية احتكار شركتني في السوق 
الكويتي ميلكهما اجنبي عــن حتالف 
أملــانــي لــســوق توصيل الطعام واملـــواد 
االستهالكية في الكويت، واللتني تعود 
األغلبية املسيطرة فيهما إلى مالك أجنبي، 
حيث وصلت املخالفات بحقهما إلى 5.5 
ماليني ديــنــار،   وبسبب ممــارســات غير 
تنافسية في السوق الكويتية، مبخالفة 
للقانون رقم 10 لسنة 2007، ما يعني 
اســتــمــرار حتديهما وكسرهما لقانون 
حــمــايــة املــنــافــســة ومــكــافــحــة االحــتــكــار 
في الكويت.  وهــذا بالنسبة لنا يعتبر » 
قطع أرزاق«  للكثير من شبابنا وبناتنا 
الكويتيني أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، ويتنافى متاما مع سياسة 
الــدولــة مبجملها لتعزيز دور القطاع 
ـــذات تــقــويــة املــشــاريــع  ـــال اخلــــاص وب

الصغيرة للشباب الكويتي وإجناحها..
وطالبت الهاشم الــوزيــر الــروضــان 
ــة  عــلــى هـــذه االســئــلــة لتبرير  ــاب ــاإلج ب
ـــدام صـــارخ لنجاحات  مــايــجــرى مــن إع

شبابنا وبناتنا 
وفــي سؤالها البرملاني قالت: يرجى 

إفادتنا بالتالي:
1 - ما هو أثر احتكار شركتي كاريدج 
وطــلــبــات الــســوق توصيل الــطــعــام في 

الكويت على التطبيقات
الكويتية اجلديدة والناشئة؟ يرجى 

تزويدنا بتقدير تفصيلي وباألرقام بهذا 
التأثير.

2 - هل طبقت كاريدج وطلبات القوانني 
الكويتية، اخلاصة مبنع االحتكار وحماية 
املنافسة والقوانني امللزمة األخرى وملاذا 

لم تتم محاسبتهما من قبل؟
< هل متت محاسبتهم إن كانت هناك 
ـــاوزات ســواء مالية أو  مخالفات أو جت

إدارية أو تشغيلية؟
- ان كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدنا 

بنوع املخالفة وشكل العقاب،
< ان كانت اإلجابة بال، يرجى تزويدنا 
بتقرير حول مدى تطبيق الرقابة على تلك 

الشركتني.
3 - ما هو أثر احتكار شركتي كاريدج 
وطلبات على منو املطاعم في الكويت؟ 
يرجى تزويدنا بتقرير تفصيلي وباألرقام 
حسب جــداول رقابتكم املستمرة )هذا إن 

افترضنا ذلك(؟
4 - ما هو أثر احتكار شركتي كاريدج 
ــبــات عــلــى أصــحــاب احملــــالت مثل  وطــل
الزهور والصيدليات واجلمعيات والسلع 

االستهالكية األخرى
5 - ما هو أثر احتكار شركتي كاريدج 

وطلبات على املستهلك، وارتفاع االسعار؟
6 - ما صحة معلومة أن هذا اإلحتكار 
ــول أي منافس جديد الى  هدفه قتل دخ
السوق؟ وهل غير هذا التحالف بنوده بعد 
منو تطبيقات كويتية مثل جيبلي وزتات 

ومشكور وكريفز وغيرهم؟
ــراءات التي ستقوم بها  7 - ماهي اإلج
وزارة التجارة لردع مثل هذه املمارسات 
االحتكارية في السوق الكويتي؟ يرجى 
تزويدنا بتقرير مفصل، وحسب اللوائح 

املقررة لذلك.
ــون كــاريــدج وطلبات أصبحا  8 - ك
شركات استثمارات أجنبية؛ هل تدفع تلك 

الشركتني حصتيهما من
الضرائب املقررة على األرباح؟

- إن كــانــت اإلجـــابـــة بــنــعــم، يرجى 
تزويدنا بكشف يوضح املبالغ املدفوعة 

من الضرائب وحتى تاريخ هذا السؤال.
 إن كانت اإلجــابــة بــال، يرجى تقدمي 
ــك حتى  املــبــرر املنطقي لعدم حــدوث ذل

تاريخ هذا السؤال.
< ومــا هــو دور جهاز املنافسة ومنع 
االحــتــكــار فــي متابعة مــا يحدث بقطاع 

توصيل الطلبات؟!

أكد أنهما قطعتا رزق الشباب الكويتي 

الهاشم لوزير التجارة: لم السكوت على شركتني 
5.5 مليون دينار؟!  احتكرتا السوق وعليهما غرامات 

اجلالل يطالب بتأجيل القسط اإلسكاني واستمرارية 
صرف بدل اإليجار لسكان غرب عبدالله املبارك

طالب النائب طالل اجلالل رئيس بنك االئتمان الكويتي 
صالح املضف بتأجيل القسط اإلسكاني ملواطني منطقة 
غرب عبدالله املبارك، بسبب عدم وصول التيار الكهربائي 
حتى تاريخه للمنطقة، وذلك أسوة مبا مت فعله مع مشروع 
الوفرة االسكاني، حيث مت متديد دفع القسط  سنة لهم 
للسبب ذاتــه. وقــال اجلــالل في تصريح أمس ادعــو وزير 
االسكان وزيرة االشغال العامة جنان بوشهري بعدم قطع 
بدل اإليجار ملدة سنتني قادمتني عن اهالي غرب عبدالله 
املبارك حتى وصول كامل اخلدمات للمنطقة، خاصة وانهم 

ال يزالون يسكنون بااليجار.
وشــدد اجلــالل على أن خصم اقساط بنك االئتمان من 
مواطني املنطقة الذين لم يسكنوا في منازلهم بسبب عدم 
وصول التيار الكهربائي يشكل عبئا جديداً عليهم، ويجب 
ان يكون التعامل مبسطرة واحــدة مع اجلميع بحيث ال 
يتم دفع اول قسط اسكاني اال بعد وصول كافة اخلدمات 

للمنطقة اجلديدة.
واكد اجلالل على ان تاجيل قسط القرض االسكاني ال 
يعني اسقاطه فقرض االسكان مكفول تسديده كامال وال 

ميكن للمواطن التملص من ســداده، خاصة أن الوثيقة 
اخلاصة بالقسيمة السكنية تبقى مرهونة الى حني سداد 
كامل القرض. وشدد اجلالل على ضرورة ان يتم تشغيل 
كافة اخلدمات باي منطقة جديدة من كهرباء وماء وصرف 
صحي ومدارس ومستوصفات صحية وغير ذلك مع تسليم 
الوحدات السكنية للمواطنني، فمن غير املقبول ان يتسلم 
املواطن وحدته وال يستطيع االنتقال اليها بسبب نقص 
اخلدمات باملنطقة، وفي الوقت نفسه يتم منع بدل االيجار 

عنه وحتصيل  قسط القرض االسكاني.

واملقيمني املواطنني  هنأوا 

نواب »األمة«: قرت عني الكويت 
بعودة صاحب السمو

أعـــرب نـــواب مجلس االمـــة عــن فرحتهم عن 
بــرجــوع سمو األمــيــر الشيخ صباح األحــمــد من 
الواليات املتحدة األميركية، وهنأ نواب الكويت 

وأهلها بالعودة امليمونة لسمو األمير.
من جانبه قال النائب طالل اجلالل: نهنئ أنفسنا 
وشعب الكويت واملقيمني على أرضــهــا بعودة 
صاحب السمو أمير البالد إلى أرض الوطن بعد 
أن تكللت الفحوصات الطبية التي أجراها سموه 
بالنجاح، ونسأل الله ان يدمي على سموه موفور 
الصحة والعافية وأن يحفظ الله الكويت وشعبها 
من كل مكروه . وقــال  النائب ريــاض العدساني: 
الشيخ صباح األحمد الصباح  أمير بلدنا الغالي 
الكويت، احلمد لله على السالمة وأسأل الله تعالى 
أن يكتب لسموك اخلير والتوفيق والسداد وترجع 
البالد ساملاً معافى ويحفظك بحفظه وكل من على 
هــذه األرض الطيبة، ويــدمي علينا جميعاً األمن 

واالستقرار
 وقــال النائب سعد اخلنفور: حمدا لله على 
وصول صباح اإلنسانية ومدرسة الديبلوماسية 
الرمز والبناء والنهضة الكويت املاضي واحلاضر 
واملستقبل، وصوله مشافى معافى لهو الفرح 
والطمأنينة، صباح األحمد ليس مجرد حاكم بل 
نبع من العطاء اللهم احفظه وألبسه ثوب الصحة 
والعافية وقرت عني األمة بقدوم ابو ناصر. وهنأ 
النائب عبدالكرمي الكندري بعودة سموه بالقول: 
 قــّرة عيونكم.. و احلمدلله على سالمة صاحب 

السمو أمير البالد.من جهته
و قال النائب يوسف الفضالة نحمد الله على 
عودتك ساملا معافى إلى أرض الوطن، أسأل الله 
أن ميتعك بالصحة والعافية.  قرت عينكم يا أهل 
الكويت. وأشــار النائب عبدالله الكندري الى أن 
الكلمات تتزاحم في التعبير عن فرحتنا مبناسبة 
عــودة كبيرنا ووالــدنــا سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد  من رحلته الــى الــواليــات املتحدة 
األميركية، مهنئا الشعب الكويتي بعودته امليمونة 
إلى ارض الوطن ساملاً معافى. وقال النائب بدر 
املال: احلمدلله على سالمتك وقرت عني أهل الكويت 
بعودتك. أسأل الله ان يدمي عليك الصحة والعافية 
ــال النائب محمد  ويحفظك للكويت وأهلها. وق
ــودة صاحب السمو  احلويلة:  احلمدلله على ع
األمير حفظه الله ورعــاه ألرض الوطن ونسأل 

الله لسموه وافر الصحة ومتام العافية. وأضاف: 
 إذا أحب الله عبدا حبب إليه خلقه«.. مظاهر الفرح 
تعكس حب الكويتيني العميق وارتباطهم الوثيق 
بسموه. من جانبه، قال النائب سعود الشويعر: 
احلمدلله على وصول صاحب السمو أمير البالد 
وقائد اإلنسانية ألرض الوطن ونسأل الله أن 
يــدمي عليه الصحة والعافية وأن يجعله ذخــراً 
لهذا الوطن. بــدوره، قال النائب صالح عاشور: 
 الكويت تستقبل أميرها وقائد مسيرتها أدام الله 
عليه الصحة والعافية عليه وعلى اجلميع ولله 

احلمد والشكر.
وقــال النائب ناصر الــدوســري: نهنئ أنفسنا 
والشعب الكويتي بعودة سمو األمير إلى أرض 
الوطن بعد أن تكللت الفحوصات الطبية التي 

أجراها سموه بالنجاح.
 وهنأت النائب صفاء الهاشم بعودة سمو االمير 
قائلة:  هال ومليون قــرت عيوننا بصباح اخلير 
اللهم لك احلمد.   وتابعت: صباحنا امس غير.. 
مشرق بعودتك ياصاحب السمو..  الله يا كبر 
فرحتنا.  ربي احفظه لنا واحميه وانصره دوم. 
وقال النائب محمد الدالل: احلمدلله على سالمتك 
ــر وعافية..  يــا صاحب السمو أمير الــبــالد وأج
 وقرت أعينكم يا أهل الكويت وقال النائب عدنان 
عبدالصمد:  نحمد الله على سالمة وصــول أمير 
الكويت بصحة وعافية الى أرض الوطن، قرت 
عينا جميعا. اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي 
عهدها وشعبا من كل مــكــروه. فيما قــال النائب 
شعيب املويزري: والدنا سمو األمير  احلمدلله على 
السالمة  أجر وعافيه إن شاء الله..  قَرّت عيون أهل 
الكويت. بدوره، قال النائب  عبدالوهاب البابطني: 
احلمد لله على سالمة سمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.. أجر وعافيه بإذن الله.  
وقال نايف املــرداس: احلمد لله على عودتك يا 
صاحب السمو إلى أرض الوطن ونتمنى لك موفور 

الصحة والعافية.
وأشــار وزيــر التجارة خالد الروضان الى ان 
الكويت تعيش فرحة كبيرة بعودة سمو أمير 
البالد.  فيما اضاف النائب صالح خورشيد: قرت 
عني الكويت وأهلها بعودة أميرنا ووالدنا معافى 
بفضل الله أوال ثم بدعاء أهل الكويت سائلني الله 

أن ميتعه بالصحة والعافية

صفاء الهاشم 

مرزوق الغامن


