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عبدالوهاب: الدافع 
وراء احلملة هو افتقار 

العديد من احملاكمات 
اجلنائية في كثير من 

الدول العربية إلى معايير 
احملاكمات العادلة

خالل افتتاح ورشة العمل اإلقليمية الثانية للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام

العنزي: 40 حالة إعدام نفذت في الكويت منذ 1964 حتى 2007 
والدعوة للحّد من تطبيقها ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

اكدت القانونية شيمة العنزي 
عضو نقاب����ة القانونيني ان عدد 
االعدامات التي مت تنفيذها بالكويت 
خ����ال الفترة بني عام 1964 وعام 
2007 بلغ����ت )40( حال����ة اعدام، 
مش����يرة الى ان حكم االعدام في 
الكويت مير بخطوات محددة بعد 
صدور احلكم حيث يوضع احملكوم 
عليه في السجن الى ان يصادق امير 
الباد على احلكم او يأمر بتخفيف 

العقوبة او بالعفو.
ف����ي كلمة  العنزي  وتابع����ت 
افتتحت بها ورشة العمل االقليمية 
الثانية التي تنظمها نقابة القانونيني 
بالتعاون مع املركز العربي الستقال 
القضاء واحملاماة واالحتاد االوروبي 
حتت عنوان »دور القضاة واملدعني 
العام����ني واحملامني ف����ي احلد من 
تطبي����ق عقوبة االعدام في الدول 
العربية« وذلك في الفترة من 27 
� 29 ماي����و 2011 بفندق هوليداي 
ان الساملية، وتعتبر الكويت من 
الدول التي تطبق عقوبة االعدام في 
جرائم معينة وهي القتل وخاصة 
املقترن بظروف مشددة وجرائم 
جل����ب واالجتار باملخ����درات بعد 
تعديل بعض احكام قانون مكافحة 
املخدرات رقم 13 لسنة 1995 حيث 
قضى ذلك القانون بتغليظ عقوبة 
جلب املخدرات واستيرادها واالجتار 
فيها الى االعدام وفقا لنص املادة 
31 من ذلك القانون خلطورة هذه 

اجلرمية على املجتمع.
واشارت الى ان هذه هي الورشة 
الثانية من ورش العمل االقليمي 
بش����أن احلد من تطبي����ق عقوبة 
االعدام ف����ي الدول العربية والتي 
تستمر على مدار 3 سنوات حيث 
تتضمن عددا من املؤمترات االقليمية 
والدولية وورش العمل واحللقات 
النقاشية والدراسات واالبحاث ذات 
الصلة باحلد من عقوبة االعدام في 
التشريعات العربية او الغائها في 
اجلرائم التي ال تتصف بالقسوة 
ويشارك فيها نخبة من االكادميية 
ونشطاء حقوق االنسان من الكويت 

والعالم.
وشددت العنزي على ان الدعوة 
للحد من تطبي����ق عقوبة االعدام 
ال تتع����ارض مع تعالي����م ديننا 
التسامح  الذي يعد دين  احلنيف 
والرحمة فقد شرع االسام عقوبة 
القصاص ف����ي النفس في جرائم 
معينة خلطورتها وتأثيرها على 
حياة االنسان واملجتمع االنساني 
ومنها جرمية القتل العمد وقد وضع 
االسام ش����روطا معينة لتطبيق 
هذه العقوبة منها ان يكون القتل 
متعمدا او ثبوت هذا العمد بالبينة 
او االقرار وم����ع ذلك اعطى لولي 
وأهل املقتول احلق في العفو عن 
القاتل ووقف تنفيذ العقوبة مصداقا 

الرياضي  النصر  افتتح مركز 
حملة »صحتك بالدنيا« في مجمع 
البيرق بالتعاون مع وزارة الصحة 
والتي تس����تمر ملدة شهر، حيث 
ش����هدت اقباال كبيرا م����ن الزوار 
واملراجعني، وشهدت ايضا حملة 
لفحص الدم والطول وفحص السكر 

وفحص ضغط الدم.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز 
النصر الرياضي فيصل الرش����يد 
ان ه����ذه احلملة قيم����ة وحتقق 
قيمة مضاف����ة للمجتمع الكويتي 
تطرحها الشركة ضمن مسؤوليتها 
االجتماعية، معلنني عن بدء احلملة 
الش����املة »صحتك  املجتمعي����ة 
بالدني����ا« للتوعية م����ن الوقاية 
من أم����راض العصر والوقاية من 
العظام والتشجيع على  هشاشة 
ممارسة الرياضة. وقال على هامش 
االفتتاح امس في مجمع البيرق: 
ان اط����اق مركز النصر الرياضي 
حلملة »صحتك بالدنيا« للتوعية 
بأمراض العصر للوقاية من هشاشة 
العظام والتشجيع على ممارسة 
الرياضة يهدف الى حتقيق الفائدة 

املرجوة.
بدورها أكدت رئيس����ة قس����م 
التوعي����ة التغذوي����ة ف����ي ادارة 
التغذية واالطعام في وزارة الصحة 
د.انتصار الشامي ان وزارة الصحة 
تهدف الى خلق مجتمع صحي خال 
من األمراض، حيث يعتبر قس����م 
التغذوية للمجتمع أحد  التوعية 
أقس����ام ادارة التغذي����ة واإلطعام 
أحد اجلهات املعنية بنشر الوعي 
املواطنني، وهو  التغذوي جلميع 
من األقسام احليوية املهمة املعنية 
بإيصال املعلوم����ات عن التغذية 
السليمة والتي تعتبر خطوة أولى 
لتغيير س����لوك األفراد نحو منط 
حياة وممارسات غذائية صحية 

دائمة.
وذك����رت ان قس����م التوعي����ة 
التغذوية وضع للمجتمع العديد 
من البرامج التثقيفية والتي يشرف 
عليها أش����خاص أكفاء ذو خبرة 
طويلة في مجال التغذية والصحة، 

بحقهم.
وتابع����ت: يس����عى املركز من 
خال حملت����ه تلك الى الس����عي 
ل����دى احلكوم����ات العربية ومن 
أج����ل التصدي����ق واالنضمام الى 
البروتوكول الثاني امللحق بالعهد 
املدنية  الدولي اخلاص باحلقوق 
والسياسية بشأن عقوبة اإلعدام، 
وحث البرملانيني العرب على تعديل 
التشريعات العقابية التي تسهب في 
تقرير عقوبة اإلعدام على العديد من 
اجلرائم التي ال تتناسب مع خطورة 
هذه العقوبة، ومراجعة التشريعات 
العقابية واجلزائية بشأن احملاكمات 
اجلنائية لضمان توافر ضمانات 
احملاكمة العادلة واملنصفة في جميع 
مراحل الدعوى اجلنائية، ووضع 

بدائل لعقوبة اإلعدام.
وبينت ان احلملة تس����تهدف 
املعايير والضوابط  كذلك تفعيل 
التي يجب االلتزام بها عند تنفيذ 
عقوبة اإلعدام، ومراعاة الضمانات 
املعترف بها دوليا بش����أن حماية 
الذين يواجه����ون عقوبة  حقوق 
اإلعدام، كذلك تس����تهدف احلملة، 
العاملني  القض����اة واملعدين  حث 
في ال����دول العربية على االلتجاء 
الى نظام العقوبات البديلة، للحد 
من تنفي����ذ هذه العقوبة، وتركيز 
الضوء على دورهم الفاعل لتقليص 
تطبيق عقوبة اإلعدام كمرحلة نحو 
إلغ����اء تطبيقها في التش����ريعات 

الوضعية.
وأضافت انه رغم صدور قرارات 
عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ف����إن العديد من ال����دول العربية 
واإلسامية مازالت حتى وقتنا هذا 
تطبق عقوبة اإلعدام على النشطاء 
واملعارضني السياسيني، ومازال 
العديد من التش����ريعات العقابية 
العربية تس����هب ف����ي تقرير هذه 
العقوبة القاس����ية على جرائم ال 
تتناس����ب وخطورة هذه العقوبة 
الت����ي ال ميكن تدارك آثارها جتاه 

العصف باحلق في احلياة.
واستطردت بالقول نطالب في 
إياء االعتبار  حملتنا وورشتكم 
للضمانات التي تكفل حماية حقوق 
الذين يواجه����ون عقوبة اإلعدام 
واملعتمدة من املجلس االقتصادي 
واالجتماعي في العام 1984، وكذلك 
إياء االعتبار ملبادئ املنع والتقصي 
الفعال����ني لعمليات اإلعدام خارج 
نطاق القانون واإلعدام التعسفي 
واإلعدام دون محاكمة واملعتمدة 
بقرار اجلمعية العامة 163/44 في 
15 ديسمبر 1989، كما نطالب الدول 
العربية باالنضمام الى البروتوكول 
الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية بشأن 

إلغاء عقوبة اإلعدام.
أسامة أبوالسعود  ٭

البدني. وبّينت ان الذين شاركوا 
في هذه احلملة هم أطباء ومثقفو 
التغذية، مؤكدة انه مت تقدمي أنشطة 
االستش����ارات التغذوية وتوزيع 
النش����رات وبعض الكتيبات التي 
حتتوي عل����ى العديد من النصح 
واالرشاد في مجال أمراض العصر 
مثل الس����منة والس����كر وأمراض 
القلب، وهشاش����ة العظام، ودور 

الرياضة في تعزيز الصحة.
وكشفت ان معدل السمنة لدى 
الرجال بل����غ 34% وزيادة الوزن 
43.5% اما عند األطفال 20% سمنة 
و25% زيادة وزن، اما عند النساء 
فالسمنة بلغت 35% وزيادة الوزن 
41%، مؤكدة في الوقت نفس����ه ان 
العادات الغذائية اخلاطئة ليس من 
السهل تعديلها بني ليلة وضحاها 
ونظرا الرتفاع املستوى االقتصادي 
ومنط احلياة اليومي السريع قد 
يتطلب اجلهد الكبير من الشخص 
لتغير هذه العادات للحصول على 
صحة أفضل. وأفادت بأن الثقافة 
الغذائية وارتفاع الوعي الصحي 
والغذائي أساس الصحة والوقاية 
من أمراض كثيرة متعلقة بالتغذية، 
فممارس����ة العادات والسلوكيات 
الغذائية اخلاطئة كتناول األغذية 
العالية السعرات احلرارية وزيادة 
الدهون خصوصا الدهون املشبعة 
)احليوانية( والتعود على شرب 
املش����روبات الغازية واالكثار من 
الوجبات الس����ريعة ي����ؤدي الى 
االصابة بالعديد من األمراض مثل 
السمنة، داء السكر وارتفاع ضغط 
ال����دم وأمراض القلب وهشاش����ة 
العظام، والتي انتشرت بالكويت 

بشكل كبير وملحوظ.
وعن الطرق الذكية التي تسهم 
في تصحيح سلوك الفرد التغذوي 
هي احلرص على تناول الوجبات 
األساسية مع التنويع والتقليل من 
حجم احلصص الغذائية، واحلرص 
على تناول الفواكه واخلضراوات 
بش����كل يوم����ي لتف����ادي نقص 

الڤيتامينات واملعادن املهمة.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

من تهديدات جس����يمة للحق في 
احلياة كحق مقدس، أحيط باحلماية 
التش����ريعات السماوية  من قبل 
والوضعية، ورغم ذلك يتم انتهاكه 
وبعدة طرق، أشدها االنتهاك للحق 
في احلياة بالقانون عبر تطبيق 

عقوبة اإلعدام.
وأضافت عبدالوهاب: استهدفت 
احلملة الدول العربية ألسباب على 
رأسها افتقار العديد من احملاكمات 
اجلنائية في كثير من بلدانها الى 
ضمانات ومعايير احملاكمات العادلة 
واملنصف����ة، إضافة الى إس����هاب 
التش����ريعات العقابية واجلزائية 
في الدول العربية في إقرار عقوبة 
اإلعدام على جرائم ال تتفق وخطورة 
هذه العقوب����ة، إضافة الى وجود 
قضاء استثنائي وعسكري ميثل 
الذين يتعرضون  املدنيون  أمامه 
لتوقي����ع هذه العقوبة القاس����ية 

تعزيز صحة األفراد.
وأكدت ان مساهمة مركز النصر 
الرياض����ي في ه����ذه احلملة هي 
مساهمة وطنية وهدفها األساسي 
تعزيز الصحة وتشجيع النشاط 

لقول����ه تعالى: )يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى، 
احلر باحلر والعبد بالعبد واالنثى 
باالنثى، فمن ُعف����ي له من أخيه 
شيء فاتباع باملعروف واداء اليه 
بإحس����ان، ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 

عذاب أليم(.
من جانبها، ألقت احملامية هدى 
عبدالوهاب كلم����ة املركز العربي 
الستقال القضاء واحملاماة وقالت 
فيها: تأتي ورشتكم هذه في إطار 
نشاطات حملة املركز بشأن احلد 
من تطبيق عقوبة اإلعدام في الدول 
العربية، والتي تستمر على مدار 
سنوات ثاث بداية من العام 2011 

وحتى نهاية العام 2013.
وتابعت: كان الدافع وراء تدشني 
حملة املركز للحد من تطبيق عقوبة 
اإلعدام في الدول العربية، ما تاحظ 

حيث يتعاون القسم مع العديد من 
القطاعات اخلاصة وللمؤسسات 
التجاري����ة والتي لها دور مهم في 
تنفيذ البرامج الوطنية من خال 
متويل هذه البرامج واملساعدة في 

شيمة العنزي وهدى عبدالوهاب خال الورشة

)أنور الكندري( فريق وزارة الصحة ومركز النصر الرياضي خال احلملة  

إحدى جلسات ورشة العمل االقليمية

فحص الدم ضمن أنشطة احلملة

»النصر الرياضي« افتتح أنشطة حملة »صحتك بالدنيا«

نظمت مدرسة الكويت ثنائية اللغة في اجلهراء 
معرض لوحات فنية مت تخصيص ريعه لصالح 
اجلمعيات واللجان اخليرية مس����اء امس األول 
حتت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري ورئيس مجلس االدارة 
صالح املخلف ومدير املدرسة غسان اجلياني، 
ورافق املتجولني في املعرض املشرفة على املعرض 
السيدة جوزفني معلمة التربية الفنية في املدرسة 
التي اشرفت على ش����رح مضمون االعمال التي 

قام بها الطلبة.
وقد قال وزير الدولة لش����ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري: نبارك لإلخوان في إدارة املدرسة 
معرض الفنون األول وهذه بداية ناجحة ومتأملني 
أن يستمروا في مثل هذه املعارض الناجحة التي 
بينت أن انتاج الطاب والطالبات في هذا املعرض 
شيء يثلج الصدر، مضيفا ان مثل املعارض تشجع 
وتنمي قدرات الط����اب والطالبات على اإلبداع 
والتميز.وأشار البصيري الى ان مثل هذه املعارض 
البد أن تدخل مدارس����نا العام����ة واخلاصة، ألن 
املنهج ليس هو كل شيء فابد من دخول هوايات 
حتق����ق رغبات الطاب والطالب����ات خارج اطار 
املنهج الدراس����ي مؤكدا انه حريص كل احلرص 
على تواجده في مثل هذه االنشطة البناءة طالبا 
من كل مسؤول يستطيع الوصول الى مثل هذه 
الكيانات واملؤسس����ات التربوية ان يعطيها من 
الدعم املعنوي ما يشجع االدارة والطلبة واملعلمني 

على مزيد من العطاء.
من جهته اكد مدير املدرسة غسان اجلياني أن 
املدرسة تعمل على تنمية قدرات ومواهب الطلبة 

أعلنت دار اآلثار االسامية انها ستستضيف 
سفير الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت 
س���ابقا ناثانيال هاول اللقاء محاضرة حول 
»تاريخ اجلالية األميركية في الكويت« االثنني 

املقبل في مركز األميركاني الثقافي.
وقالت الدار في بيان صحافي ان احملاضرة 
التي سيلقيها السفير هاول ستناقش االحتال 
العراقي للكويت في العام 1990 وما ترتب عليه 
من تعبئة مئات اآلالف من الش���باب خلوض 
معركة التحرير مما جعل صورة الكويت ثابتة 

في أذهان األميركيني.
واضافت ان معرفة األميركيني والكويتيني 
ترس���خت أكثر من ذي قبل فيم���ا القليل من 
الناس على عل���م بالتاريخ الثري لألميركيني 
الذين استوطنوا الكويت لفترات طويلة خال 

الثمانني عاما السابقة على التحرير.
وقالت ان احملاضر سيتحدث عن فترة عمله 
في الكويت عندما بدأ بالبحث املتعمق في تاريخ 
البعثة األميركية التي تأسس���ت في عام 1911 
وكان الرعيل األول الذي س���اهم في تأسيسها 

مازال على قيد احلياة.
وافادت بان هناك فريقا من املعمرين من أهل 

باالضافة الى مواهبهم والبد من تنظيم مثل هذه 
املعارض حتى يتلمس الطلبة على ارض الواقع 
نتاج ما ميتلكونه من قدرات وبذلك نحقق الهدف 
املنشود ونبني شخصية الطالب السليمة القادرة 

على التميز والعطاء في آن واحد.
وفي كلمة جلوزفني أثنت على التشجيع الذي 
أبداه الوزير بحضوره لهذا املعرض وشكرت له 
تلبية الدعوة على الرغم من مشاغله، وقالت ان 
املعرض نشأت فكرته بتشجيع من إدارة املدرسة 
املتمثلة باملدير غسان اجلياني الذي طرح الفكرة 
ورحب بها اجلميع وبدأ العمل منذ فترة طويلة 
للتجهيز لهذا املع����رض بحيث ال يطغى اهتمام 
الطلبة بالرس����م واألشغال اليدوية على متابعة 
الدروس اليومية والتحضير لفترة نهاية العام، 
وقد بذل الطلبة جهدا جبارا كانت نتيجته رائعة 
بش����هادة جميع احلضور، كما شكرت جوزفني 
جميع من ساهم بنجاح هذا العمل ليخرج بتلك 
الصورة املرضية، وقد أكدت املعلمة أن ترحيب 
الطلب����ة باملعرض ازداد عن����د علمهم بأن الغاية 
من بيع اللوحات في هذا املعرض ستكون لهدف 
نبيل، حيث انكب الطلبة على العمل للتحضير 
لهذا املعرض، وفي ختام حديثها قالت الس����يدة 
جوزفني أنها تتوجه بالشكر العظيم إلدارة املدرسة 
النفتاحها ورؤيتها السديدة ألهداف التعليم التي 
تتجاوز التلقني إلى اكتش����اف املواهب وتنمية 
اإلحساس باملجتمع لدى الطلبة في الوقت نفسه، 
وشكرت أيضا الطلبة الذين ساهموا جميعا كبارا 

وصغارا في جناح هذا املعرض.
عادل الشنان  ٭

الكويت يحتفظون بذكريات لم ميحها الزمن 
ويروون احلكاي���ات الطريفة عن تلك احلقبة 
مبينة ان السفير هاول تولى جمع تلك املادة 
من املصدرين لتتجمع لديه ثروة لم يتوقعها 
من املعلومات عن جتارب هذا املجتمع وتطوره 
ليصل الى ما هو عليه اليوم من اتس���اع في 

اخلبرات والتنوع السكاني.
وذكرت ان احملاضر سيتتبع تاريخ اجلالية 
مستعينا باملواد املنشورة وغير املنشورة منذ 
البدايات األولى للبعثة التبشيرية الى وصول 
العلماء من األميركيني ورجال النفط واجلنود 
ورجال األعمال وأخيرا الديبلوماسيني مضيفة 
انه مبناسبة مرور مائة عام على دعوة الشيخ 
مبارك للبعثة الطبية األميركية يبدو من املائم 
أن نروي قصة هذه العاقة التي أصبح الغرباء 

من خالها أصدقاء.
يذكر أن السفير هاول التحق بجامعة فرجينيا 
بعد تقاعده من اخلدمة في السلك الديبلوماسي 
للواليات املتح���دة في العام 1992 وكان يعمل 
ديبلوماسيا مقيما في قسم الشؤون اخلارجية 
كما عمل سفيرا لباده لدى الكويت بني اغسطس 

1987 وديسمبر 1990.

د.محمد البصيري وفهد الغيص في جولة باملعرض 

)سعود سالم( د.محمد البصيري يفتتح املعرض بحضور فهد الغيص وغسان اجلياني  

أقيم برعاية د.محمد البصيري

مدرسة الكويت ثنائية اللغة نظمت معرضًا 
وخصصت ريعه للجان واجلمعيات اخليرية

طلبة وأولياء أمور: املعرض مجال لإلبداع
أشاد عدد من الطالب وأولياء األمور باملعرض 
باعتباره مجاال خصبا لتنمية مواهب الطالب 

والطالبات، وفي تعليق للطالبة أسماء البصيري 
قالت ان املعرض اليوم اتاح لنا املجال لإلبداع 

حيث كان لنا اخليار لعرض مواهبنا من رسم أو 
أشغال يدوية أو أعمال فنية أخرى متنوعة وقد 

مت كل هذا حتت إشراف املعلمة جوزفني التي 
كانت تقوم بالتوجيه والتصحيح واملساعدة دون 

ملل حتى كانت النتيجة كما نرى اليوم رائعة.

ومن ناحية أخرى قالت الطالبة لطيفة املطيري 
في الصف الثامن ان املعرض اتاح لنا رؤية 

جوانب أخرى في شخصيات الطلبة حيث أبدع 
الزمالء والزميالت في الرسم وقد رأينا ما حتمله 

مخيالت الطلبة من فن، ولم يقتصر األمر على 
طلبة املراحل املتوسط بل تعداه إلى االبتدائية 
وحتى طلبة رياض األطفال حيث رأينا العديد 
من األعمال التي أبدعتها أنامل صغيره تبشر 

مبستقبل يحمل معه املوهبة.

هاول يتناول »تاريخ اجلالية األميركية« 
خالل محاضرة في دار اآلثار اإلسالمية


