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على مواد البناء املستوردة من الصني والهند وإيران

احلكومة توقف رسوم اإلغراق 

منذ وصول ترامب إلى السلطة عام 2016 وهو 
ال يخفي حتيزه للكيان الصهيوني، وميــارس 
الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل قبول 
الفتات الــذي تلقيه لهم دولــة الصهاينة .. وبعد 
عزم رئيس وزراء الكيان ضم 30 باملئة من الضفة 
الغربية وأجـــزاء مــن غــور األردن يخرج علينا 
بومبيو وزير خارجية أمريكا ليعلن أن قرار الضم 
حق للكيان وأن قيام دولة فلسطينية خطر على 
أمن إسرائيل.. الرسالة واضحة ، أن ال أمل في قيام 
دولة فلسطينية، وعلى الفلسطينيني أن يبلطوا 
البحر ..25 سنة من املفاوضات والنتيجة ال شيء !

بني السطور

كلفت اللجنة الوزارية االقتصادية في مجلس الــوزراء، 
اإلدارة العامة للجمارك، باتخاذ الالزم نحو وقف اإلجراءات 
املتصلة بــقــراري جلنة التعاون الصناعي لــدول مجلس 
التعاون اخلليجي رقمي )5( و)6(، بشأن بفرض رسوم 
على منتجات السيراميك والبورسالن الصينية والهندية 
واإلسمنت املائي اإليراني، الصادرين على التوالي في 20 
أبريل و10 مايو املاضيني، والتنسيق في هــذا الشأن مع 
اجلهات ذات الصلة، في ضوء التداعيات االقتصادية الراهنة.
كما كلفت اللجنة االقتصادية الــوزاريــة، الهيئة العامة 
للصناعة، بالتنسيق مع وزارة اخلارجية واإلدارة العامة 
للجمارك واجلهات ذات الصلة، لدراسة مكافحة اإلغــراق 
على واردات دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وتأثيراته على االقتصاد الكويتي من جميع النواحي، واتخاذ 

ما هو مناسب ومحقق للصالح العام.
بــدوره قال النائب نايف املــرداس إن القرار الذي اتخذه 
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتاريخ 10 مايو 
املاضي مبوافقة مسبقة من رئيس هيئة الصناعة بفرض 
ــرار سلبي وغير مــدروس  ــواد البناء، هــو ق ــوم على م رس

وسيؤدي إلى رفع أسعار مواد البناء على املواطن الكويتي.

هبوط  بفعل  تصعد  النفط  أس��ع��ار 
مخزونات اخلام األميركية
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األمنية وتبسيط املعامالت
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»احتاد الكرة« يسقط ديون األندية

الغامن: صعود املرأة ملنصة القضاء استحقاق طال انتظاره

جلسة خاصة للمشاريع الصغيرة
ريا�س عواد

فيما أكــد رئيس مجلس األمة 
ــرزوق الغامن أن صعود املــرأة  م
الكويتية إلـــى منصة القضاء 
استحقاق طال انتظاره وخطوة 
لألمام في مسيرة املرأة الكويتية. 
مشيرا الى تراكم جناحاتها على 
ــي كــافــة املــيــاديــن  ــر الــســنــني ف م
واحلقول، معربا عن ثقته بقدرتها 
على إثبات جدارتها وكفاءتها كما 

فعلت في الكثير من املجاالت. 
فقد تقدم 10 نواب بطلب عقد 
جلسة خاصة لــدراســة أوضــاع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وتأخر إزالة العراقيل التي تواجه 
القطاع، ومناقشة القوانني املعدة 
مــن قبل الــلــجــان املتعلقة بها، 
والنظر في االجــراءات احلكومية 

املتخذة جتاه أصحاب املشاريع. 
وأكد مقدمو الطلب أن التأخير 
ـــقـــرارات الــالزمــة  ــي إصــــدار ال ف
ملعاجلة الوضع اإلنساني املترتب 
ــراءات املتخذة للوقاية  على اإلج
ــى إغــالق  ــا، يـــؤدي إل ــورون مــن ك

منشأة أو تأثر أسرة كويتية. 
ــوا أن أزمــة كورونا  ــح وأوض

ألــقــت بظاللها عــلــى االقــتــصــاد 
ــاع املــشــروعــات  ــط الــكــويــتــي وق
الصغيرة واملــتــوســطــة والــذي 
ميس شريحة كبيرة من الشباب 
الــكــويــتــي، واملــعــانــاة أصبحت 

يومية ولم تقدم أي حلول لوقف 
ــف احلـــاصـــل لــكــثــيــر من  ــزي ــن ال

أصحاب الشركات. 
ــع من  ــوق ــر أن الــطــلــب م ــذك ي
النواب عبدالله الكندري، وخليل 

الصالح، وعادل الدمخي، وثامر 
ــط، وأســامــة الــشــاهــني،  ــوي ــس ال
وخالد العتيبي، وصالح عاشور، 
وريـــاض العدساني، وعبدالله 

فهاد، وبدر املال.

الغامن مصرحاً في مجلس األمة
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غزة تنتفض ضد ضم أراضي الضفة

جانب من مسيرات حاشدة بالقطاع أمس

»التربية« تسلمت
36 مدرسة من »الداخلية«  

أعلن الوكيل املساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة 
التربية م.ياسني الياسني، أنه سيتم رفع تقرير يوم األحد املقبل 
عن حاالت املدارس التي مت استغاللها من قبل اجلهات احلكومية 
ومــراكــز اإليـــواء حلصر األعــطــال والتوالف إن وجــدت والبدء 
بصيانة املدارس للمرحلتني املتوسطة والثانوية قبل تاريخ 4 

أغسطس،
وأشــار الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل 
املقصيد الى مخاطبة املؤسسات واجلهات احلكومية واجلمعيات 
التعاونية التي استغلت هذه املدارس بضرورة تسليمها لوزارة 
التربية كموعد أقصاه 15 يوليو، مؤكدا أن وزارة الداخلية قامت 
بتسليم 36 مدرسة من أصل 48 مدرسة ، مشددا على ضرورة 
تعقيم املـــدارس قبل استالمها مــن قبل املؤسسات واجلهات 

احلكومية و اجلمعيات التعاونية.    

مواعيد مسبقة ملراجعة 
»الصحة« و»املدنية«

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات املدنية الكويتية عن استقبال 
املراجعني يوميا وفق احلجز اإللكتروني املسبق اعتبارا من 
األحد املقبل من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا فيما ميتد تسلم 

البطاقات حتى 5 مساء.
وأوضحت الهيئة أن احلجز املسبق عبر نظام املواعيد على 
موقع الهيئة سيكون متاحا كل يوم سبت حتى استكمال العدد 
املسموح به ومن ثم اغالق احلجز حتى السبت الذي يليه وذلك 

للحد من الزحام املتوقع.
من جانبه أعلن مدير إدارة نظم املعلومات في وزارة الصحة 
أحمد الغريب تفعيل آلية احلجز االلكتروني املسبق ملواعيد 
املراجعات الطبية في املراكز الصحية ، الفتا الى ان احلجز متاح 
في جميع املناطق وجميع األوقــات عن طريق املوقع الرسمي 

لوزارة الصحة باجلزء اخلاص باخلدمات العامة.

نظمت قوى وطنية وإسالمية فلسطينية 
ــام مقر  أمــس مسيرة جماهيره حــاشــدة أم
االمم املتحدة في قطاع غزة رفضا ملشروع 
الضم االسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية 
ــرض  ــال الــبــحــر املــيــت واالغـــــوار وف ــم وش

السيادة عليها.
ــرة كـــل الــفــصــائــل  ــي ــس وشـــــارك فـــي امل
الفلسطينية بانتماءاتها السياسية كافة 
حتت شعار »مــوحــدون في مواجهة قرار 
الضم وخطة السالم االمريكية« حيث رفع 
احلضور األعالم الفلسطينية والفتات تؤكد 
على حــق الشعب الفلسطيني فــي أرضــه 
وتقرير مصيره حسب قـــرارات الشرعية 

الدولية.
وقــالــت الــقــوى الفلسطينية فــي بيان 
صحفي مشترك على هامش املسيرة إن »قرار 
الضم ينسجم مع فكر احلركة الصهيونية 
منذ نشأة االحتالل والقائمة على االستئصال 
واالستيالء على االرض وتهجير الشعب 
الفلسطيني وساهمت الظروف وعدة عوامل 
في استمرار حرب االحتالل املمنهجة على 

الشعب الفلسطيني وحقوقه«.

زيادة ضريبة القيمة
املضافة بالسعودية

دخل قــرار زيــادة الضريبة على 
القيمة املضافة في السعودية من 
5 إلى 15 باملئة حيز التنفيذ أمس، 
في خضم حملة تقشف تسببت بها 
أسعار النفط املتراجعة واالغالقات 
املرتبطة بفيروس كورونا املستجد. 
وأفـــــاد جّتـــــار هــــذا االســـبـــوع 
بحصول زيــادة كبيرة في عمليات 
البيع، من املــنــازل إلــى السيارات 

واالدوات الكهربائية والــذهــب 
وغيرها، لتفادي الضريبة اجلديدة. 
ــدأت حتصيل الضريبة على  وب
القيمة املضافة فــي 2018 وسط 
عجز مستمر في امليزانيات السنوية 
فــي فترة مــا بعد انهيار األسعار 
ـــام، وفــرضــت ضــرائــب أخــرى  اخل
ــوم إقــامــة إضافية على  بينها رس

االجانب.

شكاوى عمال املناطق 
املعزولة .. باملخافر

أعلنت الهيئة العامة للقوة العاملة انه وفقا 
لــقــرار وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية ووزيــرة 
الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل، والذي 
أعلنت عنه سابقا الهيئة تخصص مكتب لتلقي 
الشكاوى من العمالة الوافدة في مراكز الشرطة 
باملناطق املعزولة )الفروانية، املهبولة وجليب 
الشيوخ ( وذلك في حال وجود أي منازعة مع 
أصــحــاب األعــمــال بكل مــا يتعلق فــي احلقوق 

العمالية.


