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املجلس يناقش في جلسته العادية اليوم قانوني «الغش التجاري» و«السجل العيني»

ج����ائ����زة س���م���و ال���ش���ي���خ س����ال����م ال��ع��ل��ي
للمعلوماتية تطلق دورتها الـ 19

«األمة» يبحث عن حلول ألزمة التوظيف
�سمري خ�رض وريا�ض عواد

الغامن :برملان الطالب منتدى دميقراطي
شبابي ومنصة للتعبير احلر

يعقد مجلس األم��ة الكويتي جلسته العادية اليوم
ملناقشة البنود املدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في
مشروعي قانوني «النظام املوحد ملكافحة الغش التجاري
لدول مجلس التعاون اخلليجي» و»نظام السجل العيني»
ومشروع واقتراح قانون بشأن العمل اخليري.
يستهل املجلس أعمال جلسته بالتصديق على املضابط
واألسئلة والرسائل ال��واردة والنظر في عدد من الطلبات
أحدها مقدم من بعض األع��ض��اء بشأن االستماع لرؤية
احلكومة وال��ن��واب واللجنة البرملانية املختصة «تنمية
املوارد البشرية البرملانية» بشأن أزمة التوظيف.
وأدرج على ج��دول األعمال أيضا حول املوضوع ذاته
تقرير جلنة اإلح�لال وأزم��ة التوظيف البرملانية عن طلبي
املناقشة املقدمني من بعض األعضاء في شأن قضية البطالة
بالبالد .وتشمل الطلبات كذلك على طلبي مناقشة في شأن
قضية الشهادات املزورة وغير املعتمدة وغير املعترف بها
وآخر بشأن إحالة نواب حاليني وسابقني إلى النيابة العامة
وذلك الستيضاح سياسة احلكومة في شأنهم وتبادل الرأي
بصددهم.

بني السطور

أحد الطالب املشاركني متحدثا ً

أكد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن إميانه
ورهانه على فكرة برملان الطالب باعتباره منتدى
دميقراطيا ً شبابيا ً مفتوحا ً وشفافا ً ومنصة للتعبير
احل��ر وفضاء للتفاعل بني األج��ي��ال .ج��اء ذل��ك في
كلمة ألقاها الغامن في بداية جلسة برملان الطالب

 ..وطالبة تبدي رأيها

السادس املنعقدة في قاعة عبدالله السالم بحضور
وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد
العازمي .بدوره أكد الوزير الدكتور حامد العازمي
احلرص على االرتقاء بالعملية التعليمية في البالد
وبلوغها مستويات عاملية.

وقال إن هذا األمر يتطلب من «التربية» و»التعليم
العالي» وقفات جادة وهذا ما بدأناه من خطوات
إصالحية رمبا تكون صعبة ومؤملة لكنها ضرورية
ومهمة.

«الهالل األحمر» تخفف آالم أهالي األهواز في إيران

احلساوي ومرافقوه يتفقدون األماكن املتضررة من السيول

«أسواق املال» :االكتتاب العام
في البورصة بداية 2020
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال الكويتية الدكتور
أحمد امللحم أمس إن االكتتاب العام في بورصة الكويت سيتم
خالل الربع األول من عام « 2020على أقصى تقدير».
وأوض��ح امللحم في تصريح للصحفيني على هامش مؤمتر
صحفي عقدته الهيئة لالعالن عن إطالق مشروع االختبارات
التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل أنه سيتم عمل تقييم ملعرفة
القيمة الفعلية للسهم بغض النظر عن القيمة اإلسمية له واملقدرة
بنحو  100فلس.
وأشار إلى ترسية املزايدة على احلصة البالغة  44في املئة
من أسهم رأس املال املصدر واملدفوع لشركة بورصة الكويت
ل�ل�أوراق املالية في فبراير املاضي على التحالف املكون من
بورصة أثينا وشركة االستثمارات الوطنية والشركة األولى
لالستثمار ومجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار.

سفارة أميركا :نتعاون مع
الكويت ضد جرائم اإلنترنت
أكد نائب سفير الواليات املتحدة لدى الكويت الري ميموت
ض���رورة التعاون للتغلب على ج��رائ��م االنترنت عبر تبادل
املعلومات والتنسيق حول افضل املمارسات في هذا املجال.
جاءت كلمة ميموت في افتتاح ورشة عمل نظمهتها السفارة
األمريكية لدى البالد أمس االثنني حول املمارسات األفضل خالل
التحقيقات السيبرانية بالتعاون مع الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية املعلومات الكويتية.
وأشاد بجهود هيئة االتصاالت الكويتية في حتقيق الشراكة
مع مكتب املساعدة والتدريب لتطوير االدعاء العام في اخلارج
التابع لوزارة العدل األمريكية موضحا ان الفضاء االلكتروني
يخلق باستمرار حتديات أمام التحقيقات نظرا لطبيعة تطوره
السريع ولكونه مجاال واس��ع��ا ق��د يكون عرضة للتأثيرات
«اخلبيثة».

قام وفد جمعية الهالل االحمر
الكويتي ام��س ،بجولة ميدانية
ف��ي املناطق امل��ت��ض��ررة م��ن ج��راء
السيول في محافظة «خوزستان»
االيرانية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة
اجلمعية انور احلساوي  ،ان الوفد
اط��ل��ع ف��ي اجل��ول��ة ع��ن ق��رب على
حجم األض���رار التي حلقت بتلك
املناطق.
وأضاف احلساوي «ملسنا حجم
ال��ك��ارث��ة واالح��ت��ي��اج��ات ال�لازم��ة
وسنساعد حسب احلاجة وبأسرع
وقت ممكن».
وأش�����ار ال���ى اج��ت��م��اع ال��وف��د
بجمعية الهالل االحمر االيراني،
حيث استمع لشرح االض��رار التي
وقعت في منطقة االهواز بالذات.
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برملان الطالب السادس تعبير صادق
عن احتياجات الطالب دون م��ن��اورة أو
تكتيكات سياسية  ..بعفوية الشباب
خاطبوا وزي��ر التربية بالنقص ال��ذي
تعاني منه امل���دارس م��ن أج���واء مريحة
ل���ل���دراس���ة وم��ع��ان��ات��ه��م م���ن م��س��ت��وى
املدرسني والوسائل التعليمية املساندة
 ..من الواجب تسجيل جميع مالحظاتهم
ودراستها وتنفيذ املمكن منها !!

نتيجة عدم صالحية بطاقة املراجعة

«املركزي» للبنوك :إغالق حسابات
«البدون» وتسليمهم أموالهم
فيما اعتبر اجلهاز املركزي ملعاجلة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية أن
ما يروج عن إغالق حسابات البنوك غير
صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة ،فقد
أوضحت مصادر أن تنسيقا حدث بني
بنك الكويت املركزي والبنوك ملعاجلة
أزمة حسابات البدون املجمدة مصرفيا ً،
والناجتة عن عدم وجود بطاقة سارية
لصاحب احل��س��اب ،موضحة أن هذه
املعاجلة تقضي بإغالق حسابات الذين
ال ميلكون بطاقات سارية الصالحية،
مع تسليمهم جميع املبالغ املوجودة
في هذه احلسابات في حال طلبوا من
البنك ذل��ك .وأوض��ح اجلهاز في بيان
أم��س أن ق��ان��ون امل��ع��ام�لات املصرفية

يشترط صالحية البطاقة للمتعاملني
م��ن الكويتيني وال��واف��دي��ن واملقيمني
بصورة غير قانونية على حد سواء وأن
على اجلميع االمتثال للوائح واحترام
القوانني السارية في البالد.
وش��دد «امل��رك��زي» على أنه في حال
تقدمي املقيمني بصورة غير قانونية
بطاقة مراجعة منتهية الصالحية ،أو
بطاقة الضمان الصحي التي انتهت
صالحيتها ،واحمل��ت��ف��ظ بنسخ منها
لدى البنك ،ومطالبته بتنفيذ معامالت
م��ن خ�لال حساباتهم ،القيام بإغالق
احل��س��اب امل��ف��ت��وح ب��اس��م العميل مع
تسليمه املبالغ القائمة باحلساب ،الذي
يتم إغالقه لهم .

3
م���س���ي���رة ف����ي غ������زة دع����م���� ًا مل��ع��ت��ق��ل�ين
م����ض����رب��ي�ن ع������ن ال�����ط�����ع�����ام ب���س���ج���ون
االحتالل
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ال��ق��ادس��ي��ة يتطلع ل��ل��ث��أر م��ن املالكية
ال�����ب�����ح�����ري�����ن�����ي ف��������ي ك�����������أس االحت�����������اد
اآلسيوي
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«البلدي» :تدخني
الشيشة مسموح للعوائل
رف��ض املجلس ال��ب��ل��دي ف��ي جلسته املنعقدة
أمس اقتراح إلغاء تدخني (النرجيلة) للعوائل في
املطاعم واملقاهي.وأحال املجلس ضمن الرسائل
ال���واردة الكتاب املقدم من أح��د املتبرعني بإنشاء
صالة أف��راح في منطقة هدية قطعة رقم ( )2إلى
اجلهاز التنفيذي كما أح��ال للجهاز التنفيذي في
البلدية كتاب رئيس جامعة اخلليج بشأن تقدمي
الدراسة املرورية.
وح��ول املجلس االق��ت��راح امل��ق��دم بشأن إع��داد
خريطة زلزالية لدولة الكويت إلى اجلهاز التنفيذي
ومخاطبة جامعة الكويت ومعهد االبحاث العلمية
لتحديث الرد.
وبشأن املعامالت التي مضى عليها ( )100يوم
عمل من بداية دور االنعقاد احلالي حفظ املجلس
االقتراح املقدم بشأن استغالل األراض��ي الفضاء
على وجه يخدم سكان منطقة قرطبة والعمل على
توفير اخلدمات الضرورية للمنطقة.

