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)محمد ماهر(متدربو ومتدربات برنامج إعادة الهيكلة في لقطة تذكارية مع العنزي

خلف العنزي يتحدث للزميل أسامة دياب

الدمخي: تحويل قضايا الرأي ألمن 
الدولة والطعن في القضاء مرفوضان

استنكر رئيس جمعية 
مقومات حقوق اإلنس���ان 
د.ع���ادل الدمخ���ي احلملة 
التي يش���نها البعض ضد 
القض���اء الكويت���ي بهدف 
تشويه مصداقية أحكامه 
التي قد ال يقبلها البعض، 
القضاء  ان  ال���ى  مش���يرا 
هو صمام األم���ان لألفراد 
واملؤسسات وان الطعن فيه 
يضر بحقوق االنسان التي 
أقرتها الشريعة االسالمية 
ونادى بها الدستور الكويتي 
واملواثيق الدولية السيما ان 

القضاء كمالذ آمن في دولة املؤسسات هو من صميم مبادئ 
حقوق اإلنسان، رافضا تسييس قضايا حرية الرأي والتعبير 
أو ادراجها ضمن قضايا أمن الدولة، ومؤكدا ان احترام أحكام 
القضاء ونزاهته يعد عنصرا أساس���يا من عناصر منظومة 
احلفاظ على حقوق اإلنس���ان والدفاع عنها مذكرا باملادة 162 
من الدستور التي تنص على »شرف القضاء، ونزاهة القضاة 

وعدلهم، أساس امللك وضمان للحقوق واحلريات«.
وتاب���ع: إذا كانت هناك اجراءات ومطالبات بتعديل بعض 
املواد القانونية التي تعيق حرية التعبير فإن هذا ال ينبغي 
ان يكون مس���وغا بحال من األحوال للتش���كيك في القضاء 
ونزاهة أحكامه، مبينا ان التش���كيك في احكام القضاء يعد 

نسفا ملنظومة الدفاع عن حقوق االنسان.
وفي السياق نفسه، طالب د.الدمخي السلطة التشريعية 
بإعادة النظر في بعض قوانني الرأي، مؤكدا على الدور املهم 
واحمل�����وري لن��واب مجل��س األم��ة ف�����ي تعدي��ل بع��ض 
القوانني الت���ي حتد من حرية التعبي���ر وحت��وي نوعا من 
التعسف كالسجن االحتياطي وحتويل قضايا الرأي الى أمن 
الدولة وعدم االكتفاء باملشاركة في االعتصامات واملهرجانات 
اخلطابية فحسب، مشيرا الى ان القضاء يصدر أحكامه وفقا 
ملواد القانون وهذا يجعل الكرة في ملعب مجلس األمة كسلطة 
تش���ريعي��ة، مش�����ددا عل�ى أهمية الغاء قوانني أمن الدولة 
واحلب���س االحتياطي ذات العالقة بحرية ال���رأي والتعبير 
باالضافة الى تعديل قانون املطبوعات فالكويت ليست دولة 

بوليسية.
وأكد الدمخي حق األفراد الذين تعرضوا ألي نوع من أنواع 
التعدي في اللجوء الى القضاء الذي يحقق بدوره في القضية 
املنظورة أمامه ويصدر احلكم وفق أدلة وقرائن واضحة وبناء 
على نصوص قانونية وليس وفق رؤى وأهواء ش���خصية، 
مشيرا الى ان القانون يكفل حق االستشكال في احلكم الصادر 
أمام دائرة أخرى مما يقطع الطريق أمام املشككني في نزاهة 
القضاء، السيما ان حق التقاضي مكفول للناس، ويبني القانون 
االجراءات واألوضاع الالزمة ملمارسة هذا احلق وفقا للمادة 

166 من الدستور.
وقال الدمخي اننا في جمعية املقومات مع احلرية املسؤولة 
املنضبط��ة بالضواب��ط الش���رعي��ة والدستوري��ة وليست 
احلري��ة املبنية على التكس���ب السياسي الرخيص والطعن 
في األعراض والتجريح في الكرامات واطالق التهم املرس���لة 
دون سند او دليل، وفي الوقت نفسه نستغرب ضيق صدور 
املس���ؤولني في احلكومة بالنقد � ولو كان الذعا أحيانا � فكل 
من يتس���لم مس���ؤولية عليه ان يتحمل االنتق���اد، ولقد قال 
اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ÿ ملن هاجمه بالقول أمام 
عامة الش���عب: »ال خير فيكم إن لم تقولوها وال خير فينا إن 

لم نسمعها«.

أكد أنه نسف لمنظومة حقوق اإلنسان

د.عادل الدمخي

العنزي: ليس من السهل تجاوز ما فعله النظام الصدامي الغاشم 

أسامة دياب
أكد مدي���ر العالقات العامة 
واإلعالم ببيت الكويت لألعمال 
الوطنية خلف العنزي ان بيت 
الكويت لألعمال الوطنية سيقيم 
مهرجانه السنوي حتت شعار 
الكويت.. لن ننس���ى«  »ألجل 
على مدار يومي 2 و3 أغسطس 
املقبل برعاية كرمية من رئيسة 
اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
لدول اخلليج العربي الشيخة 
نعيمة األحمد والذي يتزامن مع 
الذكرى ال� 20 لالحتالل العراقي 
الغاش���م للكويت، موضحا ان 
مهرجان هذا العام سيكون له 
طابع مميز وأنش���طة متنوعة 
مبشاركة مجموعة كبيرة من 
متدربي ومتدربات برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 

التنفيذي للدولة.
وأضاف العنزي في تصريح 
ل� »األنباء« ان ش���عار  خاص 
املهرجان يؤكد على عدم نسيان 
أليمة  الكويتي حلقبة  الشعب 
من تاريخ���ه، فما فعله النظام 
الغاش���م واجتياحه  الصدامي 
الروابط  للكويت متجاهال كل 
االجتماعي���ة والعقائدي���ة بني 
الش���عبني لي���س من الس���هل 
جتاوزه، مشيرا الى ان املهرجان 
سيس���تذكر عددا من الشهداء 
الذين بذلوا أرواحهم رخيصة 
من أجل الكويت وحكام الكويت 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 

اللجنة  التنس���يق مع  يحاول 
العلي���ا لالحتف���االت الوطنية 
إلحياء الذكرى العشرين لتحرير 
الكوي���ت من براث���ن االحتالل 
الغاشم في فبراير املقبل. واختتم 
حديثه بتوجيه الدعوة جلميع 
شرائح املجتمع الكويتي حلضور 
مهرجان »ألج���ل الكويت.. لن 
ننسى« مثمنا دور رئيسة اللجنة 
التنظيمية لرياضة املرأة لدول 
اخلليج العربي الشيخة نعيمة 
األحمد على رعايتها للمهرجان 
للمرة الثانية حيث كانت األولى 

عام 2007.

التنس���يق مع جمعي���ة أهالي 
الشهداء األس���رى واملفقودين 
الشهيد للمشاركة في  ومكتب 
املهرجان أفاد العنزي بأن باب 
بيت الكويت لألعمال الوطنية 
مفت���وح لكل جمعي���ات النفع 
العام التي ترغب في املشاركة، 
موضحا ان بيت الكويت لألعمال 
الوطني���ة يرتبط ببروتوكول 
تعاون مع جمعية أهالي الشهداء 
األس���رى واملفقودين وبالتالي 
سيتم مخاطبتهم ملعرفة مدى 
رغبتهم في املشاركة، الفتا الى 
ان بيت الكويت لألعمال الوطنية 

الش���يخ جابر األحمد والثانية 
باسم سمو األمير الراحل الشيخ 
العبداهلل والثالثة باسم  سعد 
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون 
األسرى واملفقودين الشيخ سالم 
صباح السالم طيب اهلل ثراهم 

جميعا.
وأشار العنزي الى ان بيت 
الكويت لألعمال الوطنية سيفتح 
أبوابه للزوار خالل املهرجان من 
الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء 
وبشكل مس���تمر، الفتا لتنوع 
فقرات املهرجان والذي سيشتمل 
على ندوات ومحاضرات وعروض 

فنية ومسرحية وقسم للشباب، 
موضحا ان املتدربني واملتدربات 
بدأوا تدريباتهم على العروض 
املس���رحية والفنية من يوم 1 

الى 7.
وبني انه سيتم دعوة جميع 
سفراء الدول التي شاركت في 
حرب حترير الكويت وعددها 33 
دولة باالضافة الى دعوة السفير 
العراقي حلضور املهرجان، الفتا 
الى ان الشعب الكويتي مييز بني 
الشعب العراقي الشقيق وبني 

النظام الصدامي الغاشم.
وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 

األحمد وس���مو األمير الراحل 
الش���يخ س���عد العبداهلل وكل 
الذين قدموا  الدول���ة  رجاالت 
خدمات كبيرة وجليلة س���واء 
من أبناء األس���رة أو من أفراد 
الشعب باالضافة الى ابراز دور 
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون 
األسرى واملفقودين الشيخ سالم 

صباح السالم.
وأوضح انه خالل املهرجان 
س���يتم االعالن عن مش���روع 
بيت الكويت لالعمال الوطنية 
واخل���اص بانش���اء 3 صاالت 
األولى باسم سمو األمير الراحل 

أعلن عن بداية التحضيرات لمهرجان »ألجل الكويت.. لن ننسى« على مدار يومي 2 و3 أغسطس المقبل

الشيخة نعيمة األحمد


