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واملطبعية التي طالت بعضا من 
مواده وثبت لي انه مت تصحيح 
هذه االخط����اء مثل ما ورد في 
املادة 47 من تكرار كلمة »من من« 
بحذف كلمة »من« الزائدة وكلمة 
»ما تقضاه الى ما تقاضاه« وذلك 
في املادة 62 وهي اخطاء واجبة 
التصحيح اثناء املراجعة النها 
اخطاء لغوية ومطبعية ال تغير 

في املعنى.
وتبني لي ان اخلطأ الذي طال 
النصني سالفي البيان وقع حال 
مراجعة نصوص القانون على 
مضابط مجل���س االمة نتيجة 
مناقشة القانون في عدة جلسات 
تخللتها مناقش���ات عديدة من 
السادة االعضاء وتداخل مناقشة 
بعض املواد مع مواد اخرى حتوي 
احكاما مختلفة وهو خطأ ال يرقى 
الى االهمال وامنا يرجع الى ان 
القانون يحوي مواد عدة بلغت 
150 مادة نوقش���ت في جلسات 
ث���الث واقتراح���ات وتعديالت 
عديدة قدمت من السادة االعضاء 
مما تكون معه احتماالت حدوث 

اخلطأ واردة.
وبناء عليه سيرسل القانون 
الى احلكومة بعد تصحيح اخلطأ 
الوارد في املادتني 68 و18 على 

النحو سالف البيان.

باستفاضة في اجتماعها يوم 
االحد املقبل.

ولفت الزلزل���ة الى وجود 
تناغم بني احلكومة واملجلس 
حول قانون هيئة سوق املال، 
مبينا انه س���يتم االنتهاء من 
جميع التعديالت ورفع تقرير 
ف���ي اجتماع  نهائي للمجلس 

اللجنة يوم االحد املقبل.
واستطرد الهارون أن قانون 
املال هو قانون  هيئة س���وق 
متكامل نعتز في���ه فهو لبنة 
من لبنات االقتصاد وخطة من 
التكامل االقتصادي،  خطوات 
مشيرا الى ما ملسناه من اللجنة 
املالية ومجلس االمة حني اقراره 
في املداول���ة االولى باالجماع، 
وس���يأتي بعده اق���رار قانون 
التخصيص وقانون الشركات 
واملزيد من القوانني االقتصادية 

للمرحلة املقبلة.
واشار الهارون لدى سؤاله 
عن قانونية غرفة التجارة الى أن 
قانون الغرفة صدر في اجلريدة 
الرسمية منذ عام 1959، وقبل 
الغرفة )موجودة(،  الدستور 
موضحا اذا كانت لدى النواب 
اي اسئلة او مالحظات فليقدموا 
انه  الى  مشروع قانون، الفتا 
س���بق للغرف�����ة ان تقدمت 
بطلب تعدي���ل ولم يتم األخذ 
بذلك وتاب���ع: ال يوجد قانون 

ثابت.

اللجنة املالية يوم االحد املقبل 
الس���تكمال مناقشتها وحسم 

التعديالت على القانون.
واجتمعت اللجنة املالية يوم 
امس بحض���ور وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ملناقشة 
التعديالت احلكومية والنيابية 

على قانون هيئة سوق املال.
وقال رئيس اللجنة النائب 
ان���ه مت  الزلزل���ة  د.يوس���ف 
االنتهاء من مناقشة مجموعة 
من التعديالت وما تبقى خمس 
اللجنة مناقشتها  ارتأت  مواد 

سوق املال.
الهارون بعد االنتهاء  وقال 
من االجتماع الذي ضم الفريق 
احلكومي م���ع أعضاء اللجنة 
املالية امس ان���ه كان ايجابيا 
االتف���اق فيه على  ومثمرا مت 
معظم األفكار املطروحة، وذلك 
التقرير  متهيدا لالنتهاء م���ن 
اخلاص بالقانون بعد التعديالت 
عليه متهيدا إلقراره في املداولة 

الثانية.
وكشف الهارون وجود بعض 
املواد التي مت تأجيلها الجتماع 

الفه���د لبحث  الش���يخ احمد 
السياس���ات واالستراتيجيات 

املتعلقة بخطة التنمية.
وأوضح العنجري ان اللجنة 
س���تبدأ في مناقش���ة قانون 
الشركات التجارية اعتبارا من 
االثنني املقب���ل، مؤكدا حرص 
اللجنة على االنتهاء من املشاريع 

األساسية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون اتفاق 
اجلانبني احلكومي والنيابي على 
التعديالت اخلاصة بقانون هيئة 

أعلنت جلنة الشؤون املالية 
انها ناقش���ت  البرملانية أمس 
التعديالت املقدمة على قانون 
املال وتستكمل  هيئة س���وق 
مناقش���ة بقية التعديالت في 
اجتماع األح���د املقبل ومن ثم 

إحالة القانون الى املجلس.
وقال مقرر جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية 
عبدالرحمن العنجري ان اللجنة 
املالية بحثت خالل اجتماعها 
امس التعدي���الت املقدمة على 
قانون هيئة سوق املال، مشيرا 
الى انه مت بح���ث 6 تعديالت 
الى  مقدمة من قبل���ه، اضافة 
حتديد نيابي آخ���ر مقدم من 
قبل النائبة د.روال دشتي، كما 
مت بحث 4 تعديالت حكومية، 
وأضاف العنجري في تصريح 
عقب اجتماع اللجنة امس: كان 
هناك انسجام في املناقشة بني 
اجلانبني، ومت االنتهاء من نظر 
التعديالت، باس���تثناء  جميع 
تعديلني ستتم مناقشتهما في 
اجتماع اللجن���ة املالية األحد 
املقبل، ومن ثم س���تتم إحالة 
القانون ال���ى املجلس إلقراره 

في املداولة الثانية.
وبني العنجري ان »املالية« 
اليوم  ستعقد اجتماعا صباح 
بحضور نائب رئيس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 

68 اخلاصة باالجازات الرسمية 
واجازات االعي���اد واخلطأ طال 
اجازتي عيد الفطر بجعلها يومني 
بدال من ثالثة وكذلك عيد االضحى 
بجعلها يومني بدال من ثالثة كما 

اقرها املجلس.
هذا فضال على اخلطأ الوارد في 
املادة رقم 18 واخلاصة بالتزامات 
التلميذ املهني والعامل املتدرب 
بان اضيفت عبارة اخيرة خاصة 
باالستثناء من تطبيق احكام هذه 
املادة وهي التي اقترحتها اللجنة 
ولم يتم التصوي���ت عليها في 
املجلس واعيد النص كما هو في 
املداولة األولى على النحو االتي 
املهني والعامل  التلميذ  »يلتزم 
املتدرب بان يعمل بعد انتهاء مدة 
تعليمه او تدريبه لدى صاحب 
العم���ل ملدة مماثلة ملدة التلمذة 
او التدريب وبحد اقصى خمس 
س���نوات فاذا اخل بهذا االلتزام 
العمل ان يسترد  كان لصاحب 
منه املصروفات التي حتملها في 
سبيل تعليمه او تدريبه بنسبة 
ما تبقى من املدة الواجب بقاؤها 

في العمل.
وتبني ل����ي ايض����ا ان االخ 
الفاضل احمد السعدون سبق 
ان قدم اقتراحا من ضمن بنوده 
اللغوية  تصحي����ح االخط����اء 

قرار حل نادي االستقالل انتصارا 
حلرية التعبي���ر، وحق تكوين 
جمعيات النفع العام ومؤسسات 
املجتمع املدني، مستذكرا في هذا 
املقام ما يتردد عن تعديل قانون 
املطبوعات املقيد للحريات، قائال: 
سنتصدى لهذه التعديالت ولن 
نس���مح بتقييد احلريات، ومن 
ال يتحم���ل النق���د فليجلس في 

بيته.
وسئل الس���عدون عما نشر 
في اح���دى الصحف م���ن عدم 
خضوع غرف���ة التجارة لرقابة 
ان اول  اجلهات املعنية فأجاب: 
من تصدى له���ذا املوضوع هو 
عدنان عبدالصمد، وتناولت االمر 
بعده، ووجهت اسئلة ولم يأتني 
الرد، مشيرا الى ان هذا املوضوع 
طويل وفيه تفاصيل كثيرة، لكن 

ليس هذا موضوعنا اليوم.

وسيطرة احلكومة على اجراءات 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
وخصوصا ان هن���اك موظفني 
كويتيني يعملون في غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وهناك شركات 
ومؤسسات ومنش���أة جتارية 
مملوكة لكويتيني تتعامل بطريقة 
واخرى تعامل بطرق مختلفة مع 
الكويت،  غرفة جتارة وصناعة 
ولفت عاشور  الى دعوته ألعضاء 
مجلس االمة حلسم هذه القضية 
حتى ال يكون هناك اي ش���ك او 
جتاوز في اجراءات غرفة جتارة 
وصناعة الكويت والبد من ايجاد 
صيغة توافقي���ة حتى تخضع 
قرارات غرف���ة جتارة وصناعة 
الكويت للجن���ة رقابية لها حق 
املساءلة واالشراف على اجراءات 

غرفة جتارة وصناعة الكويت.

قدم النائب احمد الس���عدون 
اقتراحا برغبة بشأن الغاء قرار 
حل نادي االستقالل واعادة جميع 
مستنداته وسجالته وممتلكاته 
الى مؤسس���ي النادي واعضائه 
املس���جلني فيه في تاريخ حله، 
واعادة النادي الى مقره السابق 
الذي كان يشغله عند حله، وذلك 
بعد انتقال شاغلي هذا املقر حاليا 

الى مقرهم اجلديد.
وقال السعدون في تصريح الى 
الصحافيني ان هذا املقترح يأتي 
تنفيذا لوعد قطعه على نفسه، 
انتخابية بحضور  ن���دوة  وفي 
املرش���حني عب���داهلل النيباري 
ومحمد العبداجلادر بدعم وتأييد 
اعادة نادي االستقالل، متمنيا من 
احلكومة املبادرة من تلقاء نفسها 
وعدم انتظار احالة مقترحه هذا 
بعد اقراره، وان تثبت عدم وجود 

اعلن النائب صالح عاش���ور 
تأييده الكامل ملا ذهب اليه النائب 
د.حسن جوهر لضرورة اصدار 
قانون رس���مي يعن���ي باألمور 
املتعلقة بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت حيث انها اآلن ال تخضع 
ألي جه���ة في الدولة وليس من 
حق اي جهة مساءلتها بحق اي 
جتاوزات قانونية او ادارية مبا 
فيها حصولها على رسوم غير 
رسمية من املؤسسات التجارية 
مبا فيها احلرف البسيطة التي 
ال تس���تفيد من غرف���ة جتارة 
وصناعة الكويت بأي شيء سوى 
دفع الرسوم، واشار عاشور الى 
ضرورة اصدار قانون حلل هذه 
املش���كلة غي���ر القانونية حتى 
تسير االمور واالجراءات بصورة 

قانونية وسليمة.
واستغرب عاشور من اجابات 

مراجعة جميع مواد القانون على 
ضوء مضابط مجلس االمة التي 

نوقش القانون فيها.
وقم���ت مبراجع���ة مضابط 
القانون  التي نوق���ش  املجلس 
فيه���ا وتب���ني ل���ي ان القانون 
ف���ي جلس���ات ثالث  نوق���ش 
األولى في 2009/10/19 والثانية 
ف���ي 2009/11/18 والثالث���ة في 

.2009/12/23
وثبت لي بعد البحث والتدقيق 
على جميع نص���وص القانون 
واحكام���ه ان القانون املرس���ل 
للحكومة سليم ومطابق ملا انتهى 
اليه املجلس اثناء مناقشته عدا 
املادة  البيان  املادتني س���الفتي 

»ازدواجية معايير« لديها، وان 
تتخذ قرارا عاج���ال بإلغاء حل 
النادي واال فإنه سيضطر لتقدمي 
اقتراح بقانون آخر، إلعادة النادي 

بقوة القانون.
واعتبر السعدون دعم الغاء 

وزراء املالية والتجارة والشؤون 
بعدم بسط سيطرتها ومسؤوليتها 
على االجراءات االدارية والقانونية 
واالقتصادية التي تقوم بها غرفة 
جتارة وصناع���ة الكويت وهذا 
بح���د ذاته يعني عدم اش���راف 

للحكومة والثابت به ان اجازة 
الفطر يومان واجازة عيد  عيد 

االضحى يومان.
وثبت لي ايضا اثناء مراجعة 
بعض نصوص القانون املرسل 
للحكومة على مضابط مجلس 
االمة التي نوقش فيها ان املادة 
18 من القانون املرسل للحكومة 
ورد في نهايته���ا عبارة اخيرة 
نصها »ويستثنى من ذلك حاالت 
التي جتاوز  التلمذة والتدريب 
مدتها ثالث���ة ايام« خالفا لنص 
املادة كم���ا اقرت ف���ي املداولة 
األولى النه اثناء مناقش���ة ذات 
املادة في املداولة الثانية لم يتم 
التصويت عليها ولم يقدم بشأنها 
اي تعدي���الت وفقا ملا هو ثابت 
بالصفحات ارقام من 170 حتى 
177 من مضبط���ة املجلس رقم 
1231/ب للجلس���ة املعقودة في 

.2009/11/18
مما يقتض���ي تصحيح هذا 
اخلطأ الوارد في املادتني سالفتي 
البي���ان ف���ي القانون املرس���ل 

للحكومة.
اثاره السيد  وعلى ضوء ما 
الفاضل النائب احمد السعدون انه 
قد طال القانون املرسل للحكومة 
اخطاء في مواد اخرى وعلى اثر 
ذلك كلفني السيد رئيس املجلس 

قال نائب رئيس مجلس االمة 
عب���داهلل الرومي كلفت بتاريخ 
2010/1/13، من قبل مكتب مجلس 
االمة مبراجعة نص قانون العمل 
املرسل للحكومة على ضوء ما 
اثير من ان ما ارس���ل مغاير ملا 
وافق عليه املجلس وذلك بشأن 
امل���ادة 68 اخلاص���ة باالجازات 
الرسمية واجازات االعياد وخاصة 
في اجازات عيدي الفطر السعيد 

وعيد االضحى املبارك.
وقم���ت مبراجع���ة القانون 
املرس���ل للحكوم���ة على ضوء 
مضبط���ة املجلس رقم 1237/ب 
للجلسة املعقودة في 23 ديسمبر 
2009 والتي نوقشت فيها هذه 

املادة.
وق���د تبني لي بع���د البحث 
والتحقق فيها ان املجلس وافق 
في ذات اجللس���ة على التعديل 
املقترح من االخ الفاضل النائب 
الطبطبائي وبعض من  د.وليد 
السادة االعضاء اآلخرين وذلك 
في الصفحات ارقام من 181 حتى 
185 باملوافقة على النص كما اقر 
في املداولة األولى والثابت به ان 
في البند »ج« اجازة عيد الفطر 
السعيد ثالثة ايام والبند »ه�« 
املبارك  ان اجازة عيد االضحى 
ثالثة ايام خالفا للنص املرسل 

عبداهلل الرومي

احمد السعدون

صالح عاشور

راشد الهارون في حديث مع د. يوسف الزلزلة بينما يتشاور احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري

تتعلق بعطل عيدي الفطر واألضحى والتزامات التلميذ المهني

الرومي بعد مراجعته قانون العمل في القطاع األهلي:
اكتشفنا أخطاء في المادتين 18 و68 وخطأ إمالئيًا في 47

»المالية« تستكمل مناقشة تعديالت »سوق المال« األحد
الهارون: اتفاق نيابي ـ حكومي على التعديالت

الخطـأ طال إجازتي عيـد الفطر بجعلها يومين بدالً مـن ثالثة وكذلك عيد األضحى بجعلهـا يومين بدالً من ثالثة

السعدون: قدمت اقتراحًا
إللغاء قرار حل نادي االستقالل

عاشور:  غرفة التجارة والصناعة
 ال تخضع ألي جهة في الدولة

الحويلة إلزالة أبراج الهواتف المتنقلة
إلى أماكن خالية من السكان

العمير يسأل الحمود عن العقود
التي أبرمتها هيئة التطبيقي

ق����دم النائب د.محمد احلويلة 4 اقتراحات برغبة 
طالب في االقتراح االول بازالة ابراج الهواتف املتنقلة 
الى اماكن خالية من السكان، ووضعها فوق اسطح 
االماكن احلكومية بشرط ارتفاعها عن اسطح املنازل 
باستثناء املدارس. وطالب في االقتراح الثاني بانشاء 
فرع لنادي الكوي����ت للمعاقني في محافظة االحمدي 
ومبارك الكبير خلدمة الرياضيني املعاقني في هاتني 

احملافظتني. وطالب في االقتراح الثالث بانشاء مجمع 
محاكم مختص في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية 
احملافظات. وفي االقتراح الرابع، طالب بانشاء مدارس 
جديدة للمراحل الدراسية الثالث االبتدائية واملتوسطة 
والثانوي����ة وزيادة الفصول الدراس����ية في املدارس 
احلالية الس����تيعاب اكبر عدد ممكن من الطالب دون 

احلاجة لزيادة الكثافة الطالبية في الفصول.

وجه النائب د.علي العمير سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود طلب فيه 
تزويده بجميع العقود التي ابرمتها الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب منذ 2003 املتعلقة 
بتوريد وتركيب اثاث ملختبر مطابخ كلية التربية 
االساسية بنات ملحق 1، وتوضيح جميع املبالغ 
التي صرفت من خالل هذه العقود مع صورة طبق 
االصل لكل عقد وقيمة تنفيذه، وعدد اجلهات التي 

نفذت هذه العق���ود واجمالي مامت دفعه من قيمة 
العقود منذ عام 2003 من تاريخ توجيه الس���ؤال 
وكم دورة تدريبة مت تنفيذها في املباني املش���ار 
اليها اعاله ومتى مت عقد اخر دورة مع بيان بكشف 
تفصيلي بتواريخ عقد تلك الدورات وعدد املشاركات 
بتلك الدورة، هل تعتزم الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي الغاء هذه املختب���رات واعادة تأهيلها 

الي غرض آخر؟

د.جمعان احلربش

المويزري: ما إجراءات وزارة المالية لتحصيل المستحقات 
الضريبية المفروض سدادها للخزانة العامة؟

وجه النائب ش���عيب املويزري س���ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي بشأن تنمية املوارد غير النفطية.

وقال املويزري: في ظل توجهات الدولة وسياساتها التي تقضي 
بضرورة تنمية املوارد غير النفطية وتنويع مصادرها كأداة رئيسية 
لإلصالح املالي واالقتصادي وأهمها تنمية وزيادة املوارد الضريبية، 
جاء تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة لتنفيذ 
ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 2009/2008 
مليئا بالش���وائب، مضيفا: في ش���أن حتصيل الضرائب بواسطة 
وزارة املالية )ادارة الضريبة( والتي جاءت متضمنة ان اداء وزارة 
املالية قد ادى الى حرمان اخلزانة العامة من بعض االيرادات احملتم 
حتصينها وذلك ألس���باب متعددة نرى ان الكثير منها يرجع الى 
تدن���ي األداء واألخطاء في التنفيذ واألخط���اء تعود لعدم تنفيذ 
ادارة الضريبة الختصاصاته���ا وعدم االلتزام في ادائها بالقواعد 

والضوابط املنظمة.
وتساءل عن خس���ارة الوزارة لبعض مستحقاتها الضريبية 
نتيجة لعدم االستمرار في اجراءات التقاضي خالل املواعيد املقررة، 
واحتساب ضريبة الدخل بأقل من املستحق نتيجة لعدم محاسبة 
الش���ركات عن كامل ايراداتها، وتعرض ضريب���ة الدخل لبعض 
الشركات للتقادم الزمني، واخلطأ في احتساب صافي الدخل اخلاضع 
للضريبة، واخلطأ في احتس���اب ضريبة الدخل املستحقة نتيجة 
حتميل املصروفات الداخلة في احتساب صافي الدخل مبصروفات 
تخص سنوات سابقة باملخالفة ملبدأ سنوية الضريبة واستقالل 
السنوات املالية، وخصم االحتياطيات القانونية من صافي الربح 
اخلاض���ع للضريبة رغم جتاوز ه���ذه االحتياطيات لنصف رأس 
املال، واستمرار تراكم مستحقات اخلزانة العامة من ضريبة الدخل 

وضريبة دعم العمالة حتى صار 111 مليون دينار مما قد يعرضها 
للتقادم الزمني، وعدم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة في الوقت 
املناس���ب لقطع التقادم الزمني ما ادى الى صدور احكام بالتقادم 
الزمني للضرائب املس���تحقة على بعض الشركات االجنية، ونقل 
العبء الضريبي من على املكلف بأداء الضريبة املقدرة قانونا الى 

جهات التعاقد باملخالفة ألحكام الدستور.
وقال املويزري: وقد تعرضت اخلزانة العامة خلسارة عشرات 
املاليني نتيجة ملا س���بق ما أدى الى اجهاض حق اخلزانة العامة 
في مواردها وازاء تكرار معظم هذه املالحظات لعدة سنوات مالية 
متعاقبة، متسائال: ما االجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي 
اتخاذها لتحصيل املستحقات الضريبية املفروض سدادها للخزانة 
العامة للدولة مبا فيها االجراءات القانونية الالزمة لتجنب تعرض 
االي���رادات الضريبية للتقادم الزمني؟ ما االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتالفي اس���باب اهدار املستحقات 
الضريبية وتالفي التكرار في احتسابها؟ وما االجراءات االحترازية 
الت���ي اتخذتها ال���وزارة ملنع تكرار ما يعلق بامل���وارد الضريبية 
من خس���ائر نتيجة عدم التزام ادارة الضريبة بالوزارة بالقواعد 
والضوابط املنظمة مب���ا في ذلك االجراءات الالزمة لالرتقاء بأداء 
ادارة الضريب���ة بالوزارة وموظفيها حرصا على دقة احتس���اب 
الضريبة لتنفيذ االجراءات املنظمة والقواعد والضوابط املعمول 
بها؟ هل مت اتخاذ اجراءات حتديد املس���ؤولية ومحاسبة املتسبب 
عن خسارة الوزارة لبعض املستحقات الضريبية التي تعود في 
النهاية للخزانة العامة؟ وما النتائج واجلزاءات املوقعة على من 
تسبب في اهدار املال العام؟ وفي حالة عدم اتخاذ اجراءات حتديد 

املسؤولية ومحاسبة املتسبب.

الحربش: تحديث بيانات المعلومات 
المدنية حتى بداية مارس

تفادياً لوقوع ازدحام شديد »الدستورية« تقضي بعدم جواز طعن 
الدوسري ضد العدوة

طائلت���ه بدفع مبل���غ الغرامة 
اجلديد الذي سيؤدي الى ارهاق 
الوضع املالي للكثيرين منهم، 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
السماح بتطبيق  حتديد فترة 
قرار هيئ���ة املعلومات املدنية 
على املخالفني لتحديث البيانات 
املدنية ملدة ش���هر حتى بداية 

شهر مارس 2010.

مؤمن المصري
الدس���تورية  قضت احملكمة 
أمس برئاسة املستشار يوسف 
غنام الرشيد بعدم جواز الطعن 
املقدم من د.بادي الدوسري ضد 
نواب الدائرة اخلامس���ة ووزير 
الداخلي���ة بصفته ووزير العدل 
بصفت���ه واألمني الع���ام ملجلس 
األمة بصفت���ه والذي طالب فيه 
النائب  انتخ���اب  ببطالن إعالن 
خالد العدوة وإعادة االنتخاب على 
املقعد النيابي العاشر في الدائرة 
االنتخابية اخلامسة بني الطاعن 
واملطعون ضده مبا يؤكد أحقية 

العدوة مبقعد الدائرة.
وطالب الدوس���ري أيضا في 
صحيفة الطعن التي قدمها محاميه 
د.محمد املقاطع للمحكمة بأن تنتدب 
احملكمة أحد أو بعض مستشاريها 
أو تتولى مباشرة بنفسها إحالة 
القضية للتحقيق إلثبات التزوير 
ووقائع���ه من خالل طلب أصول 
عدد من احملاضر وبطالنها وإعادة 
فرز وعد أوراق االنتخاب من واقع 
الصناديق املودعة بها ومطابقة 
العدد مع ما هو مدون مبحاضر 

الفرز وبيان الفارق في األصوات 
بني الفائز باملركز العاشر واحلاصل 
على املركز احلادي عش���ر، ويتم 
إعادة الفرز له���ا وأن يتم تقدمي 
تقري���ر للمحكمة عن أعمالها في 
شأن شواهد التزوير الواردة في 

هذه املذكرة.
كم���ا طال���ب ب���أن تنت���دب 
احملكمة أحد مستشاريها، وقبل 
الفصل في املوضوع، للتحقيق 
إلثبات أوجه وش���واهد التزوير 
إليها وإثبات رد وبطالن  املشار 
احملاض���ر املطع���ون فيها وعدم 
إدخاله���ا ف���ي حس���اب النتائج 
الدائرة  النهائية لالنتخابات في 
اخلامس���ة، وكذلك للتحقيق في 
الذين انحسرت  الناخبني  أسماء 
عنهم صف���ة الناخب الواردة في 

هذا الطعن.
الدوس���ري بإعادة  وطال���ب 
االنتخاب بينه وب���ني املطعون 
ض���ده )الع���دوة( ف���ي الدائرة 
االنتخابية اخلامسة. وفي جميع 
األحوال إعالن فوز الطاعن باملركز 
العاشر للجان الدائرة االنتخابية 

اخلامسة.

النائ���ب د.جمع���ان  ق���دم 
احلرب���ش اقتراحا برغبة جاء 
الهيئة  فيه: نظرا ملا تش���هده 
املدنية من  العامة للمعلومات 
ازدحام شديد وفوضى عارمة 
من طوابير املراجعني وتدافع 
مجاميع كبي���رة من املخالفني 
لتحديث بياناتهم الشخصية 
قبل فرض وتنفيذ قرار هيئة 
املعلومات املدنية اجلديد برفع 
التأخير الى مائة  قيمة غرامة 
دينار مع بداية ش���هر فبراير 
2010 االمر الذي ادى الى عجز 
قوة العمل وموظفي الهيئة عن 
اداء العمل خ���الل هذه الفترة 
القصيرة وألن الهدف من اصدار 
الغرامات هو تسجيل  تغليظ 
القيود في السجل املدني وليس 
حتصيل االموال، ومن اجل منح 
املخالفني الفرصة الكاملة لتعديل 
اوضاعهم بتخفيف االجراءات 
حتى يتس���نى للجميع تنفيذ 
القرار وتف���ادي الوقوع حتت 

)متين غوزال(


