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Al-Anbaa Tuesday 16th November 2010 - No 12452يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 10 من ذي احلجة 1431 ـ 16 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

ــياد غوانزئ مبيداليته الفضية (أ.ف.پ)  العب البولينغ محمد الرجيبة أكد ئجود الكويت في آس

ؤ الركن األعظم من شعيرة احلج أمس                          (رئيترز)   جموع احلجاج على جبل الرحمة يؤدئ

 عيدية الحكومة.. استعجال ضريبة الدخل الشامل
 العمير لـ «األنباء»: الحكومة تخلق مجاًال للتوتر السياسي وليس كل ما تقدمه سنأخذ به العبدالهادي لـ «األنباء»: وزير المالية متمكن جدًا في استفزاز الشارع الكويتي

 أدرجته ضمن أولوياتها للفريق النيابي رغم عدم إعداد وصياغة مشروع القانون

 الفهد: لن ننسحب من «خليجي ٢٠»
   والرجيبة يهدي العرب والكويت أول ميدالية

 غوانــــزو ـ وكاالت: أكــــد 
رئيــــس املجلــــس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد 
عدم وجود النية لدى الكويت 
لالنسحاب من بطولة «خليجي 
٢٠» التي تستضيفها اليمن 
من ٢٢ اجلاري الى ٥ ديسمبر 

املقبل. 
  وقال الفهــــد على هامش 
آســــياد غوانزو في الصني 
ان الكويــــت ســــيكون لهــــا 
حضور بارز في هذا التجمع 

اخلليجي.
  إلــــى ذلك، أحــــرز العب 
البولينــــغ محمد  منتخــــب 

الفضية  امليدالية  الرجيبــــة 
في فئة «فردي رجال» وبات 
أول عربي يحرز ميدالية في 

اآلسياد.

 ٣ ماليين حاج أدوا  الركن األعظم.. والكويتيون فّوجوا بالقطار
 موسى ابو طفرة ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

  كشفت مصادر نيابية لـ «األنباء» 
ان احلكومة قد ادرجت قانون «ضريبة 
التي  الدخل الشامل» ضمن اولوياتها 
تقدمت بها الى فريق االولويات النيابي 
بالرغم من انها لم تعد مشروع القانون 
حتــــى اآلن، لكنهــــا ارادت ان حتدد له 

جلســــة خالل دور االنعقاد احلالي من اجل اقــــراره. ورفض النائبان د.علي 
العمير وم.ناجي العبدالهادي هذا القانون جملة وتفصيال وقاال لـ «األنباء» 
ان احلكومة تريد من مثل هذا القانون ان تخلق نوعا من التوتر السياســــي. 
حيث قال العبدالهادي ان احلديث عن القانون هو تأجيج للشارع وان احلكومة 
تبحث دائما عن كل ما «ينرفز» ويستفز الشعب كما انه مخالف للقانون حيث 
ان اخلطة االمنائية العامة لم تتطــــرق اليه. وقال: ان وزير املالية مصطفى 
الشمالي متمكن جدا في «نرفزة» الشعب الكويتي وهو يعلم متام العلم انه 
لم يقر ضمن احلزمة االقتصادية اعوام ٩٢ و ٩٦ و ٩٩، الفتا الى ان احلكومة 
ال تلتفت الى االولويات االصلية من تعليم وصحة واســــكان ورفع مستوى 

املعيشة والتي تهم الشعب الكويتي والتي لم يرفضها اي نائب او وزير.
  من جهته قــــال مراقب مجلس االمة النائب د.علي العمير في تصريحات 
لـ «األنباء»: لســــنا مع ضريبة الدخل الشامل وان كانت مطبقة في كثير من 
دول العالم من متطلبات االقتصاد وجناح املجتمعات، لكنها في الكويت حتتاج 
الى احلذر الشــــديد. مضيفا: البد ان يقابلها شيء من حتسني اخلدمات، وال 
يجــــوز ان تبدأ من الصفر، واحلكومة قد جتعل من مثل هذا املوضوع مجاال 

للتوتر السياسي، وليس كل ما تقدمه احلكومة نأخذ به. 

ح  أ.ناجي العبدالهاد  د.علي العمير  

 الشيخ أحمد الفهد 

 جناح خطة تفويج حجاج اخلليج ئالداخل ئالبر من عرفات إلى 
مزدلفة بواسطة قطار املشاعر 

 التفاصيل ص ٣٢ و٣٣ 

 «األنباء» تواصل الصدور في أيام العيد
 مبناســــبة حلول عيد األضحى املبارك اليوم الثالثاء تتقدم 
«األنباء» بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والوزراء والنواب والشعب الكويتي واإلخوة املقيمني، 
أعاده اهللا على اجلميع باخلير واليمن والبركات، وبهذه املناسبة 
تواصل «األنباء» الصدور كعادتها خالل أيام العيد دون توقف. 

كل عام وأنتم بخير.
 صالة عيد األضحى المبارك الساعة   ٦:٢٧ صباحاً 

 مكة المكرمة ـ ضاري المطيري 
  فيما ادى نحو ٣ ماليني من ضيوف الرحمن الركن االعظم من شعائر احلج 
ووقفوا بعرفات في مشــــهد مهيب، ثم نفــــروا الى مزدلفة حيث قضوا ليلتهم 
والتقطــــوا اجلمرات، متت بنجاح امس عملية تفويج حجاج اخلليج والداخل 
والبر من عرفات الى مزدلفة عبر قطار املشاعر وذلك في ظرف دقائق معدودة. 
وكان احلجاج الكويتيون وفي مختلف حمالتهم ضمن املفوجني بالقطار حيث 
انتقلت احلمالت ضمن مجموعات في ترتيب دقيق وفي مواعيد محددة، وبالفعل 

 التفاصيل ص ٢٨ و٢٩ مت تسليم احلجاج الكويتيني املعاصم اخلاصة بركوب القطار. 


