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الغامن يهنئ نظيره في جمهورية 
غينيا بيساو بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، أمس ببرقية تهنئة 
إلى رئيس مجلس الشعب الوطني في جمهورية غينيا بيساو 

سيبريانو كاساما وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده.

ريا�ض عواد 

أعلن النائب محمد ال��دالل عن 
تقدميه س���ؤاالً إل��ى ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
الوزراء، وجاء في نص السؤال:             
من القضايا احليوية فى الدولة 
اإلهتمام بحقوق اإلن��س��ان ورفع 
ص��ور الظلم واإلس����اءة وتعزيز 
احل��ق��وق ال��دس��ت��وري��ة واحل��ق��وق 
ال��ت��ى كفلتها امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة 
حلقوق اإلنسان ، ومن أبرز املطالب 
الشعبية وك��ذل��ك ال��دول��ي��ة قيام 
الدولة بتبني وجود كيان أعتباري 
معني باإلهتمام بحقوق اإلنسان 
ويتابع ملفاته ويسعي لتطبيق 
أحكامه فى الدولة واملجتمع وقد 
أدت هذه املطالب إلى صدور قانون 
خ��اص رق��م 67 لسنة 2015 فى 
ش���أن ال���دي���وان ال��وط��ن��ي حلقوق 
اإلنسان ، ثم تبعه مرسوم بتعيني 

أعضاء مجلس إدارة الديوان فى 
ع��ام 2018 م ، وع��ل��ى ال��رغ��م من 
بدأ عمل الديوان إال أن الديوان ما 
زال يراوح مكانه ولم يبدأ نشاطه 
املنتظر ويعاني من إهمال حكومي 
واض���ح ، وه��و األم���ر امل��خ��ال��ف ملا 
أدع��ت��ه احل��ك��وم��ات املتعاقبة من 
إهتمام بإنشاء ال��دي��وان وتفعيل 

أدواره ، لذا يرجى إفادتنا باآلتي :
1 - ماهي األنشطة والبرامج 
ال��ت��ي ق��ام بها ال��دي��وان الوطني 
حلقوق اإلنسان منذ بداية تعيني 
م��ج��ل��س إدارة ال���دي���وان وحتى 

تاريخه .
-2 هل أصدر الديوان أية تقارير 
عن حالة قضايا حقوق اإلنسان 
فى دولة الكويت ، وهل اإلصدارات 
محلية أو عاملية مع تزويدى بنسخ 

من تلك اإلصدارات .
3 - ماهي امليزانية املخصصة 
للديوان الوطني حلقوق اإلنسان 

فى األعوام 2018 و2019 و 2020 
مع أرف��اق تفصيل بياني بأبواب 
امليزانية اخلاصة للديوان فى كل 

سنة من تلك السنوات.
-4 هل قام أعضاء مجلس إدارة 
الديوان أو أي عضو من األعضاء 
مب��خ��اط��ب��ة ال���وزي���ر امل��خ��ت��ص أو 
مجلس ال���وزراء بشأن مطالبات 
إداري���ة أو مالية أو أي��ة مطالبات 
أخرى للديوان وما هو الرد الرسمي 

عليها مع إرفاق ما يفيد ذلك .
5 - ه��ل يقوم ال��دي��وان بتلقي 
شكاوى املواطنني واملقيمني بشأن 
ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان وم��ا 
اَلية تلقي الشكاوى أو األستماع 
للشكاوى شخصياً وك��ي��ف يتم 
معاجلة الشكاوى ، مع رجاء تبيان 
ذلك باإلحصائيات واخلطوات التى 

تتم فى هذا الشأن .
6 - تنص امل���ادة 9 م��ن قانون 
إنشاء ال��دي��وان على قيام مجلس 

إدارة الديوان بتشكيل جلان دائمة 
ملباشرة إختصاصاته ، والسؤال 
هل مت تشكيل اللجان املشار إليها 
فى امل��ادة 9 من القانون مع بيان 
م��ت��ي شكلت ك��ل جل��ن��ة وم���ن هم 
أعضاءها وم��ا ه��ي أنشطتها منذ 
تشكيلها وح��ت��ى تاريخه ، وفى 
ح��ال ع��دم تشكيلها ي��رج��ى بيان 

األسباب .
7 - ما أسباب عدم وج��ود مقر 
مستقر ل��ل��دي��وان ح��ت��ى تاريخه 
، ومل���اذا ل��م توفر احلكومة موقع 

خاص للديوان دعماً لنشاطه .
-8 ما هو الهيكل اإلداري العامل 
فى الديوان مع ذكر أعداد العاملني 
وأعداد املواطنني منهم ووظائف كل 
عامل منهم ، مع بيان هل مت تعيني 
أمني عام للديوان ، وفى حال تعذر 
ذلك على الرغم من مرور سنتان من 
تعيني مجلس اإلدارة  يرجى بيان 

األسباب .

وزير الداخلية أنس الصالح

الهاشم: قرأت 
وثيقة الكويت 

واستشعرت عدائية 
لألسرة احلاكمة 

قال النائبة صفاء الهاشم: من أبسط قواعد تقدمي 
أي وثيقة ألولي األمر ، أن تتمتع بإيجابية اخلطابة” 
وحتفظ املقام السامي ووق��ار األس��رة احلاكمة ، 

وبعدها قل ماشئت ، لكننى عندما 
وأضافت الهاشم قرأت مايسمى بوثيقة_الكويت 
املقدمة لسمو نائب األمير واستشعرت عدائية 

صفاء الهاشم مستهجنة بحق األسرة.
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محمد الدالل 

عاشور : ال يجب جتاهل دور 
املؤسسات الدستورية بالبالد 

أك��د النائب  صالح عاشور على أن��ه ال 
ميكن جتاهل دور املؤسسات الدستورية 
في البالد بأي وثيقة اصالحية خصوصاً 
مجلس األم��ة كونه اجلهة املسؤولة عن 
التشريع والرقابة علماً بأن من يطالبون 
اليوم بتعديل الدوائر االنتخابية وإلغاء 
بعض اجلهات الرقابية هم ساهموا في 
خلق هذا الواقع السياسي غير املرغوب 

فيه بالوقت احلاضر.
وأضاف عاشور أن أي مصاحلة وطنية 
ال تشمل قضية خلية العبدلي واملغردين 
وإل��غ��اء ق��ان��ون اجل��رائ��م االلكترونية ال 
تساعد على تقوية الوحدة الوطنية بل 
تعمل على تهميش فئة كبيرة من املجتمع 
وإل��غ��ائ��ه��م وب��ال��ت��ال��ي يستمر اإلنقسام 

ويستمر الوضع كما هو عليه.
وق��ال   النائب صالح عاشور: يجب أن 
تكون لقاءات سمو نائب األمير مع جميع 
فئات وأطياف املجتمع حتى تصل جميع 
مطالب ه��ذه اجل��ه��ات إل��ى سموه لوضع 
رؤي��ة ملرحلة جديدة متوافقة مع جميع 

صالح عاشور التوجهات.

مرزوق الغامن


