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 د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

نشر االسم 
بني التشهير 

واإلدانة والبراءة!
جدل كبير البد من وضع 
حــد نهائي وقاطع له فيما 
يتعلق بنشر اسم شخص 
حتت التحقيق أو في جرمية 
مشهودة او مجرد االشتباه 
به، فهناك تساؤالت عديدة 
حول هذا املوضوع هل يتم 
نشر اســم الشخص بعد 
استكمال درجات التقاضي 
وصدور حكم نهائي وبات؟! 
أم مبجرد القبض عليه؟! أم 
بصدور حكم أول درجة؟! 

وغيرها من التساؤالت.
والواقع لألسف يشير 
إلى أنه منــذ فترة طويلة 
تصل إلى عقود مضت تنشر 
أسماء متورطني في قضايا 
مختلفة جنائية منذ اللحظات 
للقبــض عليهم  األولــى 
وغيرها ويتم التشهير بهم، 
وبعد ذلك تصدر األحكام 
النهائية بالبراءة ولكن بعد ان 
مت التشهير بأسمائهم وتأثير 
ذلك على األســر واألبناء 
أقرانهم في  وعالقتهم مع 

الوسط الذي يلتقون فيه.
أشــير إلى ذلك بسبب 
التواصل  انشغال وسائل 
االجتماعــي منذ عدة ايام 
القبض  إلقاء  مضت بخبر 
على عدد من املواطنني على 
ضوء حتقيقات النيابة في 
القضية املعروفة »مصروفات 
الداخليــة« والتي  ضيافة 
اكثر من  تتعلق بصــرف 
ثالثني مليون دينار والتي 
أثبتــت تقاريــر ديــوان 
احملاســبة بوجود شبهات 
حول هــذا املبلغ، مما حدا 
بنائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
النيابة  إلى  القضية  إلحالة 
العامة للتحقيق في وقائعها 
ومن هنا أتت إجراءات إلقاء 
القبض على عدد ممن وردت 
أســماؤهم في التحقيقات 
إلى  الســتكمالها، واألمر 
هنا ال غبار عليه )وان كنت 
أن يكــون اإلجراء  أمتنى 
باستدعائهم وليس القبض 
عليهم(، لكن قد يكون للنيابة 
العامة وجهة نظر نحترمها. 
تكمن املشكلة في هذه 
القضية وغيرها في نشر 
أســماء والتطاول عليهم 
والتجريــح في أســلوب 
رخيص اقرب إلى التشفي 
بهــم دون أي اعتبار بأن 
للنيابة احلق في إلقاء القبض 
على أي شخص تشتبه به 
للتحقيق إلجالء احلقيقة، 
وهذا ليــس معناه توجيه 
إدانته، وهذا  أو  له  االتهام 
يتضح بعد استكمال النيابة 
التحقيقات وإحالة القضية 
إلى احملكمة املختصة وأيضا 
هذا ليس معناه ادانة ولكن 
توجيه اتهام الي ان يقضي 
القضــاء بحكمــه العادل 
واستكمال درجات التقاضي 
الى ان يصار احلكم نهائيا 
وباتا بصدور حكم التمييز. 
من هنا أال يعي من يكتب 
او ينشــر او يبث معلومة 
حقوق من مت القبض عليه 
وما ناله من قذف وإهانة كما 
لتطاول وجتريح  يتعرض 
الفرد نفسه  !؟ ملاذا يضع 
في موضع يســاءل عليه 
حيــث ان أي تعرض ألي 
شخص سيواجه قانونيا 
وقد يكون في وضع سيئ 
جدا نتيجة النشغاله بأمور 
غيره! وفي هذا السياق فإن 
وجود تشــريع واضح ال 
لبس فيه يوضح آلية نشر 
املتهمني  او  املدانني  اسماء 
في مراحل التحقيق املختلفة 
او عند صدور  النيابة  من 
احلكم او أي وسيلة أخرى 
يصبح امرا ضروريا لوضع 
حد لنشر األسماء او تداولها 
بصورة غير رســمية مع 
وجــود الغرامــات املالية 
والتعويض املادي واألدبي 
النشــر من  حتى وان مت 
قبل جهــات حكومية ولنا 
في املربية حصة احمليالن 
وغيرها العبرة ببراءتها بعد 
ان مت التشــهير بها ونالها 
املزيد  الكثير، فال نريــد 
من الضحايا امال ان تكون 
رسالتي وصلت ملن يهمه 

األمر. 

قضية ورأي

Yousufyacoubq@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

د. يوسف يعقوب البصاره 

د.نرمين يوسف الحوطي

من خضم العمل في احد تخصصاتنا العلمية العالية واملتعلقة 
بالبحث العلمي والنشر السيما ذلك النشر املدجج باملراجع واحلجج 
واملعلومات التي جتعل منه مرجعا ال يطال له عنان يستفيد منه 
اخللق على مرور األزمنة اال ان ذلك قلما كان يحدث ألن العديد 
من املؤلفني كان اما أن يكتب ملجرد ان ينشر او انه ينشر وليس 
لــه فقه كاٍف في متطلبات البحث العلمي، وفي وقتنا هذا حيث 
زاد التوجه الى وسائل االتصال االلكترونية قّل النشر الورقي 

وقلت األدلة الكافية املصاحبة للنشر االلكتروني.
د.أحمد عثمان بوسيدو من أسرة غزاوية كرمية قدمت الى 
الكويت في خمسينيات القرن املاضي، وساهم والده عثمان في 
مجاالت التربية والتعليم، وربى وترعرع في الكويت، حيث ميّم 
خبرته جتاه اإلعالم واألدب االعالمي الذي نال فيه الدكتوراه كما 
كانت له مواقف نشهد له بها اثناء العدوان العراقي حيث اعتبر 
نفســه جزءا من هذه األرض، وبعد التحرير أضحى احد رواد 
ديواننا، والسيما في ليلة اجلمعة حيث كانت الديوانية كسوق 
عكاظ صالون ادبي جتتمع فيه جميع فئات املجتمع من جنسيات 

وتخصصات مختلفة للنهل من العلم واملعرفة.
واستمر د.احمد بوسيدو في عطائه حيث أحتفني بكرمه قبل 
فترة مبؤلفــني، اعتبرهما مهمني للكويت ليس فقط للمواضيع 
التي احتواهما، بل للتدقيق واملرجعيــة والتوثيق واملصداقية 
التي تزان بها املؤلفات العلمية الرصينة السيما وانهما يسطران 
توثيقا لفترات كويتية، فاملؤلف األول املوسوم »الكويت عصية 
على اإلرهاب« وفيه يبني د.ابوسيدو فشل حادثة االعتداء على 
مسجد الصادق لتفكيك الوحدة الوطنية، مدعما بالصور وتسطير 

االحداث وتوثيق وحتليل وتضمن الكتاب األبواب التالية:
٭ املسجد في االسالم

٭ وصول األمير للمسجد في الدقائق األولى على احلادث
٭ افتتاح األمير للمسجد بعد جتديده 

٭ ذكرى الشهداء
٭ فتنة تفجير املسجد بالصور

٭ ردود الفعل للحادث محليا وعامليا
٭ توافد الناس للمقبرة

٭ زيارة املصابني
ولقد اختتم د.أبوسيدو كتابه بقصيدة »كلنا عيالك يا بوناصر«.

بني مسجدي الصادق والكبير
نشهد يا بوناصر انك الصادق الكبير

دموعك وغيرتك يا أغلى أمير
هزت مشاعر كل صاحب ضمير

هؤالء عيالي كلماتك يا شيخ
اثارت القلوب ودفنت الفتنة والشرور

كلنا عيالك يا أبوناصر
وأنت أبونا واخونا واألمير

اما املؤلف الثاني املعنــون »التعليم في دولة الكويت وأولى 
بعثاته التعليمية من فلسطني« حيث يسرد املؤلف وباسهاب موثق:
٭ التعليم في الكويت قدمياـ  املدرسة الوطنيةـ  بزوغ فجر التعليم
٭ استقدام املدرسني الفلسطينينيـ  قصيدة لفهد العسكر في ذلك
٭ تطوير التعليم في الكويت وتدريس االجنليزي في الكويت 

٭ تأسيس الرياضة والكشافة
معالي وزير التربية ووزيرالتعليم العالي ومعالي وزير اإلعالم
لقد اطلعت باســهاب على محتوى ومضمون هذين املؤلفني 
حيث وجدت انهما تزينا ليس بالتوثيق والرصانة العلمية واملراجع 
الالزمة فقط، بل ان هذيــن املؤلفني قد تطرقا ملواضيع لم تنل 
التوثيق والشمولة والعرض الكامل في الكويت، والتوثيق غطى 
فترة التعليم في الكويت واحداث مسجد الصادق والدور االنساني 

ألميرنا كما عهدناه.
ومن منطلق وطني بحت، اطالب معاليكم باقتناء اكبر عدد من 
هذين املؤلفني واشباعهما توزيعا داخل وخارج الكويت السيما 
املؤسسات التربوية وتلك املتعلقة بحقوق االنسان ليعلم اجلميع 

ان للكويت رؤية تنموية واخالقية سابقا وحاليا.

اختلفت اآلراء على معنى اإليجابية ومصدرها وكيفية الوصول 
إليهــا ! منهم من حرم اإليجابية وطرق الوصول إليها! واآلخر 
سعى إليها لينال السعادة والرضى على ذاته! ومن هنا وهناك 
تبقى لنا النفس البشــرية ومتى يشعر اإلنسان بالرضى من 
ذاته إلى ذاته ليصل قمة الرضى على نفسه ويشعر بالسعادة 
التي يلهث وراءها لينال منها ولو قســطا صغيرا يريح النفس 

والقلب والعقل.
نقطة من أول السطر إيجابية لإليجابي قبل أن تبحث في ذاتك 
عن السعادة وتصبح متلك القوة اإليجابية البد أن يكون محيطك 
ودائرتك كل عناصرها إيجابية لتغذي سعادتك على الدوم من 
محيطك ودائرتك تلك هي اإليجابية ملن يريد أن يكون إيجابيا!

٭ عندما ترى من يقوم بتنظيف الشارع الذي أمام منزلك وعملك 
ميتلك راتبا ومســكنا ومأكال يعطي لك اإليجابية منذ الصباح 
عندما تراه وأنت ذاهب إلى العمل وجتد ابتســامته على وجهه 
وهو يقوم بعمله وأنت تقوم بالتحية عليه دون أن يطلب منك 

املساعدة والسؤال..تلك هي اإليجابية لتصبح إيجابيا.
٭ عندما تقود ســيارتك متجها لعملك مســتمعا لفيروز وما 
تشــدو به من أغان تغذي الطاقة اإليجابية في نفسك مع هذا 
اجلو اإليجابي والطرق والشوارع التي ال حتتوى على مطبات! 
وحفر! وأعمال إنشــائية! جتد السعادة متتلك الروح والنفس 

وتشعر باإليجابية لتصبح إيجابيا.
٭ عندما تذهب إلى العمل وجتد أصدقاءك يتكلمون على أبنائهم 
ومدارسهم املتميزة في الترتيب وجتهيز الوزارة لهم اجلو العلمي 

والتربوي واآلدمي تلك هي الدائرة اإليجابية لتصبح إيجابيا.
٭ عندما تذهب مع أســرتك في نهاية األسبوع إلى احلدائق أو 
البحر أو البر وترى اإليجابية في نظافة املكان وتعدد وســائل 

الترفيه لألسر فمحيطك إيجابي لتصبح إيجابيا.
٭ عندما حتب أنت وأسرتك تناول الغداء أو العشاء أو أي وجبة 
وتقوم باالتصال بــأي مطعم بقوة اإليجابية ألنك تعلم بأنه ال 
يوجد غش وال فســاد في األطعمة فهنا إيجابيتك جتعلك بأن 

تصبح إيجابيا.
٭ عندما يتحدث إليك الشباب عن هواياتهم ومشاريعهم التي 
ترعاها العديد مــن اجلهات احلكومية دون تدخل الوســائط 
واحملسوبية أصبحت دائرتك تتسع من اإليجابية لتصبح إيجابيا.
٭ عندما جتد العديد من األسماء يثابرون من جهد في التعليم 
ليصلوا إلى أعلى املناصب »دون تدخل الواســطة واحملسوبية 
وتزوير البعض لشهاداتهم« تشعر بأن اإليجابية أصبحت تدفع 

بعجلة التقدم لتطوير محيطك لتكون إيجابيا.
٭ مسك اخلتام: عندما جتد تلك اإليجابية وغيرها من اإليجابيات 

ستصبح إيجابيا! 

رسالة إلى وزيري 
التربية واإلعالم

إيجابية 
لإليجابي

قل احلق

محلك سر

ان لم تخني الذاكرة أنه كان هناك اعتقاد 
قوي محمل بغيوم شك كثيفة من ان املجلس 
سيتم حله قبل جلســة السادس من مارس 
املاضي، وسرى االعتقاد ســريان النار بني 
مختلف األوساط السياســية، ولكن هذا لم 
يحدث وعقدت اجللسة ولم تكن هناك انتخابات 
في رمضان املاضي كما كانت تقول اإلشاعات 
السياسية التي انتشرت في أواخر شهر فبراير 

املاضي.
> > >

األحاديث السياســية االن تدور في فلك 
ذات تلك اإلشاعة مع تغيير بسيط في التوقيت 
والشكل واالسباب، وتروي تلك األحاديث أنه 
لن يكمل مدته الدستورية، مع اعتقاد ان بداية 
دور االنعقاد احلالي ســتكون نهاية الفصل 
التشريعي كله، اي حل املجلس حال دستوريا 
بأكثر من نظرية قائمة للحل، ومنها صدامات 
النواب مع احلكومة وخاصة في استجوابات 
ســتقدم ضد رئيس مجلس الوزراء او عدد 

من الوزراء، وهي استجوابات لن تكون معها 
احلكومة بذات االريحية في التعامل معها كما 
تعاملت مع االستجوابات السابقة )استثني منها 
استجوابي الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد 
العبداهلل(، فاحلكومة هذه املرة ســتدخل في 
صدام حقيقي مع أطراف نيابية واخرى غير 
نيابية، وما تخلت عنه احلكومة في استجوابي 
احلمود والعبداهلل سيصيبها في اول استجواب 
قادم لها مع دور االنعقاد القادم كما هو معلن.

> > >
من شــهر مارس املاضــي وحتى اليوم 
تغيرت احلسابات السياسية بالكامل، وأصبحت 
االحتماالت مفتوحة اكثر في املقابل أصبحت 
اخليارات احلكومية اقل ملواجهة اي استجواب، 
وكأمنا اســتنفدت احلكومة كامل مناوراتها 
السياسية، كما انه لم يعد بإمكانها اعادة ذات 
املناورات السابقة، ما يعزز احتماالت الصدام 
التي تنتهي بحل للمجلس او تدوير حكومي 

واسع جدا.

> > >
االمر القائم اليزال مجرد نظريات وأحاديث 
ساسة حتمله كفة األماني من جهة ومن جهة 
اخرى تنقله كفوف الواقع الشعبي املستاء من 
اداء املجلس واحلكومة على حد سواء خاصة 
في التعاطي مع القضايا ذات الطابع الشعبي، 
رغم إنه وإنصافــا احلكومة احلالية اجنزت 
أمورا لم حتدث من قبل، ولكنها إجنازات رغم 
جديتها التزامها اقل من التحديات السياسية 
التي ســتطرح نيابيا وشــعبيا مع بدء دور 

االنعقاد املقبل.
> > >

توضيح الواضح: ما من اسئلة محددة في السياسة 
حتى تكون هناك اجابات واضحة، ففي السياسة 
ما هو جائز اليوم سيكون محرما غدا ودون 
تبرير او تفســير، وال لوم على احد وال هو 
تقلب مبادئ بل هو واقع السياسة، لذا ما قد 
نراه هاديا اليوم من وضع سياسي قد يكون 
مقدمة لعاصفة تغيير مع بداية دخول الشتاء.

حادثة هجوم أحد ضيوف البرامج احلوارية 
على قناة املنار اللبنانية على اجلهود السامية 
لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد- حفظه 
اهلل ورعاه- في زيارته األخيرة املعلنة مسبقا 
إلى واشــنطن في إطار التعاون املشترك في 
مجاالت عديدة مع الواليات املتحدة األميركية، 

أثارت استياء وغضب الكويت وشعبها.
العالقات الكويتية- اللبنانية لن تتأثر مبثل 
هذه األفعال الصبيانية الالمسؤولة، أما قناة 
املنار فلقد جاء اعتذارها متأخرا بعد صدور 
بيان من وزارة اإلعالم بالكويت يستنكر هذا 

الهجوم.
كان هــذا املوقف مفيد حيث كانت ردود 
األفعال أهم من احلدث نفســه سآتي عليها 

بالترتيب في هذا املقال.

٭ املوقف القوي والسريع من وزارة اإلعالم 
الكويتيــة في إصدار بيان أعجبني حيث بني 
مكمن القوة في املتابعــة والرد على كل من 

تسول له نفسه اإلساءة للكويت ورموزها.
٭ املوقف اللبناني الرسمي والذي جدد العالقات 
الكويتية ـ اللبنانيــة التاريخية البعيدة كل 
البعد عن اإلساءة ألمير الكويت مستذكرين 
املواقف األخوية بني البلدين الشقيقني وهذا 
قطع الطريق على كل من يريد ضرب إسفني 
الفتنة بني األشــقاء وحتويل املتطاول على 

القضاء اللبناني ليأخذ دوره باحملاسبة.
٭ املوقف اخلليجي من خالل اجلهات الرسمية 
بدول مجلس التعاون واملؤسسات اإلعالمية 
واإلعالميني باستنكار ما جاء على لسان اإلعالمي 
الكاذب وجسد التفاف أبناء منظومة مجلس 

التعاون اخلليجي حول أمير الديبلوماســية 
وقائد اإلنسانية في ظل ظروف عصيبة منر 
بها بسبب األزمة اخلليجية التي يسعى سموه 

حللها للحفاظ على البيت اخلليجي.
٭ تفاعل املغردين وإطالق هاشتاق #اال_سمو_ 
األمير_يا قناة_املنار انتصارا لســمو األمير 
شاركوا فيها مبشاعرهم وحبهم لهذا القائد 

اإلنسان.
رب ضارة نافعة، تكشف لنا نوايا خبيثة 
إلعالمي مرتزق، ولكن هذا الكذب سرعان ما 
انكشف وانقلب الســحر على الساحر ولن 
يستطيع اإلعالم املضاد تشوية دور ومكانة 
الكويت وأميرها، اإلنسانية التي تدعو لتجنب 
الصراعــات واحلروب وتدفــع نحو احملبة 

والسالم. 

جاء قانون إنشاء محكمة األسرة رقم 12 
لســنة 2015 بغرض حتقيق العدالة الناجزة، 
ولتحقيق هذا الغرض نص في مادته احلادية 
عشرة على اختصاص قاضي األمور الوقتية 
مبحكمة األسرة بإصدار أوامر وقتية مشمولة 
بالنفاذ املعجل في مواد النفقات على إطالقها 
سواء نفقة زوجية أو أقارب، عالوة على منازعات 

رؤية احملضون.
وال يخل اختصاص قاضي األمور الوقتية 
السابق باختصاص محكمة األسرة بنظر ذات 
الدعاوى وإصدار أحكام في موضوعها حني 
ترفع أمامها دعوى مبتدأه بطلب نفقة أو رؤية 
محضون وشمول احلكم الصادر عن محكمة 
أول درجة بالنفاذ املعجل )املادة 193 من قانون 
املرافعات املدنية والتجارية(، أو نظر التظلمات 
في األمور الوقتية الصادرة من قاضي األمور 

الوقتية.
إال أن استمرار رخصة رفع إشكال وقتي 
في األحكام واألوامــر الصادرة في النفقات 
ومنازعات الرؤية، وما يترتب عليه من وقف 
تنفيذ احلكم أو األمر بقوة القانون، تبقى مسألة 

محل نظر ملا يترتب على تلك العقبة من عقبات 
التنفيذ تأخير تنفيذ حكم النفقة أو الرؤية في 
أسرع وقت ممكن وهو الغرض الذي جاء من 

أجله قانون محكمة األسرة.
ومن وجهة نظرنا، فإن قانون محكمة األسرة 
جاء قاصرا في هذه اجلزئية إذ كان من األجدر 
أن ينص صراحة على عدم جواز اإلشكال في 
األحكام واألوامر الصادرة في مواد النفقات 
ومنازعات الرؤية بحســبان أن »احلكم« أو 
»األمر« الصادر في مواد النفقات يســد حالة 
احتياج طالب احلكم أو األمر للنفقة السيما إذا 
كان صغيرا ال مال له وامتنع امللتزم باإلنفاق 
عليه عن قضاء حاجته، كما أن احلكم أو األمر 
الصادر في منازعات الرؤية يذكي شوق املتلهف 
لرؤية احملضون السيما إذا كان طالب الرؤية 
أم احملضون التي سبق إسقاط احلضانة عنها.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فاملنصوص 
عليه صراحة في املادة )133( من قانون املرافعات 
املدنية والتجارية أنه )يجوز للمحكمة املرفوع 
إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، 
بوقــف تنفيذ احلكم إذا كان يخشــى وقوع 

ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن 
في احلكم مما يرجح معها إلغاؤه(، وهو نص 
يغني عن االستشكال الوقتي وما يترتب عليه 
مــن إطالة في تنفيذ أحــكام وأوامر النفقات 

ومنازعات الرؤية. 
وال ينال مما سبق القول إنه إذا كان اإلشكال 
موقفا للتنفيذ وخسر املستشكل دعواه جاز 
احلكم عليه بغرامة ال تقل عن عشرة دنانير 
وال تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم اإلخالل 
بالتعويضــات إن كان لها وجه )املادة 214 من 
قانون املرافعات املدنية والتجارية(، فمثل هذا 
القول مردود عليه بأن تدخل املشــرع لدفع 
الضرر األكبر بالضرر األقل الزم، وال شــك 
أن إطالة أمد تنفيذ منازعات النفقة والرؤية هو 

ضرر أكبر يلزم توقيه ورده. 
صفوة القول إنه أولى باملشرع أن يتدخل 
بتعديل قانون محكمة األسرة بأن ينص صراحة 
على عدم جواز رفع اإلشــكال قبل البدء في 
تنفيذ أحكام وأوامر النفقات ومنازعات الرؤية 
حتقيقــا للغاية التي صدر مــن أجلها قانون 

محكمة األسرة وهي العدالة الناجزة.
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هنا الكويت

رأي قانوني

ابتسامتك في بداية يومك تعزز من طاقتك 
اإليجابية، وحتما ســتبدأ يوما جميال بكل 
نشاط وحتد ستجد الفرق وستجد من يبتسم 
لك باملقابل، وعندما تصبح االبتسامة عالمة 
بوجهك ستصبح حياتك اجمل، وكذلك يجب 
أن تبدأ يومك باإليجابية والتفاؤل وان تكون 
إيجابيا في كل شيء طوال الوقت، التغيير 
اإليجابــي يبدأ بك ومــن داخلك وبطريقة 
تفكيرك وليس بتغيير ســيارتك أو منزلك 
أو من خالل سفرك، لتبدأ بتغيير منط حياتك 

ليصبح أكثر إيجابية. 
ال تقل الوقــت تأخر للتغيير وإمنا أنت 

في أول الطريق، كن دائما إيجابيا حتى مع 
نفسك ألنه ال أحد يستطيع أن يوقفك من 
حتقيق جناحاتك سواك أنت وحدك، فحينما 
تريد أن تكون فخورا بنفسك ال تتعامل مع 
نفسك بسهولة.. ردد دائما مع نفسك ميكنني 

فعل ذلك ألنني األفضل.
ومن املعروف انه ما من جناح يأتي بسهولة 
وانه من اجل حتقيق األهداف يجب املرور 
بالكثير من جتارب قد تكون فاشــلة، مما 
يجعل للنجاح سعادة بالغة تنبع من اإلحساس 
باملصاعب دائمــا والصعود على تراكمات 
التجارب السابقة والوصول في نهاية املطاف 

إلــى ما نريده، ويبدأ الفشــل عندما يقرر 
اإلنسان أن يتوقف عن احملاولة، ويصاب 
باإلحباط حيث انه ال يوجد شخص على وجه 
األرض أراد أن يصل لهدفه وحققه بالفعل 
من أولى محاوالته، فمشاهير وعلماء العالم 
الذين قدموا الكثير ملن حولهم قاموا بتحويل 
جتاربهم الفاشــلة إلى جناح ومن ثم إفادة 
الناس في العديد من املجاالت، فيجب علينا 
التفاؤل واإلصرار في حتقيق النجاحات وأن 

نكون دائما مبتسمني ومتفائلني.
الكويت وشــعبها من كل  اللهم احفظ 

مكروه.

@MKMALYASEEN
alyaseen86@hotmail.com

محمد خالد الياسين 

ابتسم وحتدى

زبدة احلچي


