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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

غير لبناني واحد مقابل كل لبنانيني اثنني
بيروت: في لبنان اجنبي واحد مقابل كل لبنانيني اثنني، هذا الواقع 

املقلق اشارت اليه »الدولية للمعلومات« حيث انه في بداية 2016 بلغ 
عدد اللبنانيني املقيمني في لبنان ثالثة ماليني وتسعمائة الف نسمة، 

مقابل مليون ومائتي الف سوري، بعدما كان مليونا وخمسمائة 
الف، يضاف اليهم 400 الف فلسطيني، و300 الف عامل اجنبي، من 

بينهم 90 الفا يقيمون بطريقة غير شرعية، و100 الف عراقي.

مايو شهر االستحقاقات اللبنانية املعقدة واملتجددة

اليوم تنتهي مهلة بري ملعارضي »تشريع الضرورة«
ومصادر لـ »األنباء«: أربعة أسباب قد تعطل االنتخابات البلدية

املصادر ان العماد ميش���ال 
عون يعتمد سياسة الصمت 
بانتظار الفرصة السانحة ألن 
يصبح رئيسا للجمهورية، 
مراهنا على تبدالت يترقبها 
في توجهات تيار املستقبل 
آذار على خلفية اعادة  و14 
نظر اقليمية بحساباتها في 

لبنان.
وفي هذا السياق، سئل 
الوطني  التيار  القيادي في 
احلر الوزير السابق ماريو 
عون عن رأيه بقول د.سمير 
جعجع رئيس حزب القوات 
اللبنانية ان ترشيح حزب 
اهلل لعون ليس جديا، فأجاب 
اذاعة »صوت لبنان«:  عبر 
ان للحزب مسبباته، ونحن 
في التي���ار احلر مقتنعون 
باالسباب، وال نريد ان نوسع 

الشرخ املسيحي.
في املقابل، الحظ النائب 
كاظ���م اخلير عض���و كتلة 
التي  املستقبل ان االحزاب 
تعط���ل انتخ���اب رئي���س 
اجلمهورية منذ سنتني هي 
من يعطل اجللسة التشريعية 

التي يطرحها بري اليوم.
م����ن جهت����ه، املرش����ح 
الرئاسي سليمان فرجنية 
املردة  الى فرع تيار  توجه 
في استراليا عبر السكايب 
قائال: بني االحباء هناك دائما 
عتب او لوم، تقارب او تباعد، 
كما احلال بني الوالد وابنه، 
واالخ واخيه، والصداقات 
اجلدي����دة قد توص����ل الى 
تفاهم سياسي، واللبنانيون 
عاج����ال او آجال ال بديل لهم 
عن احلوار، ونحن بجلوسنا 
مع الرئيس سعد احلريري 
وجدنا قواسم مشتركة. وعن 
رئاسة اجلمهورية، رأى ان 
االجناز االهم حتقق بكون 
الرئيس من فريقنا ويجب 
اال نخسره سواء كان العماد 
ميش����ال عون او سليمان 

فرجنية.

وقد اس���تكملت االتصاالت 
من اجل تكريس التفاهمات 
السياسية حول االنتخابات 
البلدية في بيروت وطرابلس 
وصيدا والبقاع بني الرئيس 
سعد احلريري من جهة وبني 
كل من الرئيس جنيب ميقاتي 
والوزير محمد الصفدي في 
طرابلس ومع الوزير السابق 
البقاع  عبدالرحيم مراد في 
ومع اجلماعة االسالمية في 
كل من بي���روت وطرابلس 
وصيدا، واستبعد عن هذه 
التفاهمات كل من اسامة سعد 
والتنظيم الشعبي الناصري 
املتقاعد  في صيدا والعميد 
مصطفى حمدان مس���ؤول 
احد اجنح���ة »املرابطون« 
في بيروت و»االحباش« في 
بي���روت. واكدت املصادر ل� 
»األنباء« ان هذه التفاهمات 
ستغطي االنتخابات البلدية 

وما بعدها ايضا.
ام���ا ع���ن االنتخاب���ات 
الرئاس���ية، فق���د الحظت 

املعارض مبعزل عن اسباب 
هذه املعارض���ة ودوافعها 

املختلفة.
وبس���ؤال املص���ادر عن 
البلدية  مصير االنتخابات 
املترنحة، قالت ان تعطيل 
هذه االنتخابات عن طريق 
اضراب املعلمني ميكن جتاوزه 
من خالل املوظفني االداريني 
في الدولة، لكن اخلطر الفعلي 
على هذه االنتخابات يأتي 
من اربعة احتماالت: عدوان 
اسرائيلي، او عمل ارهابي، 
او اغتيال شخصية معينة، 
او اي عمل دام، وما عدا ذلك 
االنتخابات حاصلة، ولئن 
كان���ت نتائجها ف���ي املدن 
الكبرى خصوصا وباال على 
مختلف القيادات السياسية. 
واشارت املصادر الى مساع 
عربي���ة ناش���طة لتوحيد 
صفوف اجلماعات السنية 
في لبنان مب���وازاة التوحد 
احلاص���ل على املس���توى 
الشيعي، والحقا املسيحي، 

قانون االنتخاب على جدول 
ان  الى  اعمالها، لكن���ه دعا 
نتحمل جميعا مسؤولياتنا، 
وان نكمل ما تبقى من بنود 
اجلدول في حال عدم اقرار 

القانون.
ب���دوره، اعت���رف وزير 
االعالم رم���زي جريج بأن 
ال���وزراء متعثر،  مجل���س 
وانه يحاول ان يعكس اكثر 
االجواء جدية في بلد يشتعل 
باحلرائق، مؤكدا ان لبنان 
اصغر من ان يقسم الى كيانات 
فيدرالية. وقال في تصريح 
له امس انه ليس مرتاحا ملا 
تقوم به احلكومة احلالية. 
واضاف: على احد ان يدير 
الدفة كي ال تغرق السفينة، 
ألن الشغور الرئاسي يقود 
ال���ى تفكك اوص���ال الدولة 

وانهيار النظام.
مصادر متابعة استبعدت 
ل� »األنباء« ان يدعو الرئيس 
بري الى جلس���ة تشريعية 
في وجه التكتل املس���يحي 

بيروت ـ عمر حبنجر

مايو شهر االستحقاقات 
اللبنانية املتعددة واملتجددة، 
ف���ي 8 من���ه يفت���رض ان 
تب���دأ االنتخاب���ات البلدية 
واالختيارية املهددة بالتأجيل، 
وفي 25 منه يطوي الشغور 
الرئاسي سنته الثانية، وفي 
نهايته تنتهي الدورة العادية 
النواب، ما يفس���ر  ملجلس 
اصرار رئيس املجلس نبيه 
بري على عقد جلسة تشريعية 
في غضون هذا الشهر لتمرير 
مشاريع قوانني واقتراحات 
ضرورية ال حتتمل التأجيل، 
وهو ما ترفضه الكتل النيابية 
املسيحية احلزبية، أكان من 
ناحي���ة مبدئي���ة ام مقابل 

شروط.
وكان رئي���س املجل���س 
امهل املعترضني على تشريع 
الضرورة حتى اليوم لالجابة 
عن مبادرته بهذا الشأن، وال 
يبدو انه حصل على اجلواب 

املطلوب.
ويضاف هذا »االشتباك« 
بني رئيس املجلس وبني نواب 
التيار الوطني احلر والكتائب 
والقوات الى الئحة اخلالفات 
على املستوى احلكومي بعد 
اس���تمرار تعليق حل ازمة 
جهاز امن الدولة بني الرئيس 
نبيه بري وبني هذه القوى، 
والتي اوكل ام���ر حلها الى 
الرئيس متام سالم الذي عاد 
مساء السبت من نيويورك 
حيث وقع باسم لبنان على 
»اتفاقية املناخ الدولية«، ومن 
دون ما يؤك���د ان ملف امن 
الدولة سيكون على طاولة 

مجلس الوزراء االربعاء.
وهنا، جدد رئيس كتلة 
الرئيس  النيابية  املستقبل 
ف���ؤاد الس���نيورة الت���زام 
الكتلة بتعهد الرئيس سعد 
احلريري بعدم املشاركة في 
اي جلسة تشريعية ال يكون 

)محمود الطويل( لبنانيون على الدراجات الهوائية او على االقدام او سباحة في  كورنيش املنارة في تظاهرة »نركض الجل لبنان« 

أكد أن أي متديد أو جتديد لها يحتاج لقانون.. والذي سيكون بدوره غير دستوري

مخيبر لـ »األنباء«: تغيير املجالس البلدية يسهم في مكافحة الفساد
املتنافسة ستجد جميعها 
س���بيال ألن تتمث���ل ف���ي 
املجل���س البل���دي ليكون 
العمل مش���ترك برئاس���ة 
البلدي���ة املنتخب  رئيس 
مباش���رة من الشعب، كما 
لفت الى مس���ألة االشراف 
البلدية  على االنتخاب���ات 
الت���ي ت���وازي بأهميتها 
ايضا مسألة االشراف على 
االنتخابات النيابية، واعتبر 
ان االنتخابات البلدية في 
املدن الكبرى والسيما في 
مدينة بيروت كانت والتزال 
تثير مجموعة كبيرة من 
املقترحات االصالحية يكاد 
التمثيل فيها اصح  يكون 
وحتصل املنافسة للوصول 
بالش���خص االنسب برأي 
الناخب���ني وليس تعطيها 
بتواف���ق قس���ري لتأمني 
املناصف���ة بني املس���لمني 

واملسيحيني.

وسيلة من وسائل مكافحة 
الفساد، ولفت الى اخلالفات 
التي  العائلية  واملشاحنات 
امل����دن والقرى  حتصل في 
واالحي����اء، ورأى ان ه����ذه 
اخلالف����ات التي يخش����اها 
السياسيون هي من طبيعة 

النظام االنتخابي.
وردا على سؤال، لفت الى 
ان اصالح قانون االنتخابات 
البلدية هو بأهمية قانون 
االنتخابات النيابية، مشيرا 
الى ان مشروع قانون وضع 
في العام 2010 لتطوير هذا 
النظام ولم يحصل، الفتا الى 
ان جزء من هذه االصالحات 
يتعلق بالكوتا النس���ائية 
وانتخ���اب رئيس البلدية 
مباشرة من الشعب واعتماد 
النس���بية في االنتخابات 
البلدية الذي يسمح بعدم 
الوضوع في املشاحنات، 
مؤكدا ان الكتل واملجموعات 

ان ما يدحض ه����ذا الواقع 
هي هذه احلماس����ة من قبل 
الش����باب، سيما ان الشعب 
اللبناني قد عانى ما عاناه 
من متديدين غير دستوريني 
للمجلس النيابي، الفتا على 
سبيل املثال الى عدد هائل من 
املرشحني في دائرة املنت والى 
املنافسة الشديدة في غالبية 
القرى واملدن، وشدد على ان 
الشعب اللبناني يحتاج الى 
اعادة صوته الذي خس����ره 
ف����ي االنتخاب����ات النيابية 
وهو مصمم على ممارس����ة 
هذا احلق ف����ي االنتخابات 

البلدية واالختيارية.
ورأى ان النظرة للبلديات 
والطموح البلدي هو ايضا 
من عورات السلطة احمللية، 
مؤكدا على وجود فساد شديد 
في البلديات واحتاد البلديات، 
معتب����را تغيي����ر الطبق����ة 
احلاكمة ف����ي البلديات هو 

واكد مخيبر، في تصريح 
ل� »األنباء«، ان اي متديد او 
البلدية  جتديد للمجال����س 
واالختياري����ة يحتاج الى 
قانون الذي سيكون بدوره 
غير دس����توري وسياسي 
الكتل  مرفوض من غالبية 
النيابية ومن السواد االعظم 
اللبناني، الفتا  من الشعب 
البلدية  الى ان االنتخابات 
هي عملي����ة محلية يطغى 
عليها العنصر العائلي اوال 
دون ان نستبعد التأثيرات 
السياسية التي تلعب دورا 

في هذا االطار.
وردا على س����ؤال حيال 
توقعاته لناحي����ة االقبال 
على صناديق االقتراع في 
ظل االجواء العابقة بروائح 
الفس����اد، الحظ ان  ملفات 
هناك اندفاعة لدى الشباب 
للمش����اركة في االستحقاق 
البلدي واالختياري، مؤكدا 

بيروت ـ اتحاد درويش

النائ����ب عن تكتل  رأى 
التغيير واالصالح غس����ان 
ان����ه ال مبرر لعدم  مخيبر 
اج����راء االنتخابات البلدية 
واالختياري����ة مثلم����ا ل����م 
يك����ن هن����اك م����ن مب����رر 
للتمدي����د للمجلس النيابي 
مرتني، مؤك����دا انه في ظل 
االستعدادات القائمة بدءا من 
صرف املبالغ املخصصة لهذه 
العملية االنتخابية مقرونة 
باالستعدادات االدارية من 
الداخلية تشير  قبل وزارة 
ال����ى ان االنتخابات واقعة، 
الفت����ا الى ان اي تأجيل لها 
هو تدبير مخالف للدستور 
وللقانون، مش����ددا على ان 
القان����ون يل����زم ان تكون 
البلدي����ات لوالي����ة محددة 
وبانتهائها تنقضي صالحيات 

املجالس البلدية.

غسان مخيبر

بيروت ـ ناجي يونس

يؤكد اخلبير االقتصادي اللبناني د.لويس 
حبيقة أن لبنان يلتزم بكل املعايير 

واالجراءات التي اتخذتها واشنطن منذ 
سنوات على التحويالت املالية منه وإليه 

وكان آخرها قانون »فتكا« وما تبعه 
من إجراءات ملنع التمويل عن حزب اهلل 
واملنظمات االرهابية وتبييض االموال 

وترويج املخدرات.
ويقول حبيقة لـ »األنباء« إن االقتصاد 

اللبناني مدولر وان املسؤولني اللبنانيني 
من رسميني ومصرفيني واقتصاديني ومن 

خبراء ورجال أعمال يلتزمون بكل هذه 
االجراءات والتدابير الى أبعد احلدود وهم 
يتأقلمون معها بشكل كامل أسوة بسائر 

الدول التي تلتزم مبا تصدره الواليات 
املتحدة من هذا القبيل بعد تفجير برجي 

التجارة العاملية في نيويورك عام 2001 
حتى اليوم.

ولفت الى أن واشنطن تضيق أكثر فأكثر 
على النظام املصرفي اللبناني من خالل 

التحويالت املصرفية من  لبنان وإليه فهي 
تشك بأن بعضها يحصل لصالح حزب اهلل 

من دون أن يكون  ذلك باسمه، مضيفا: 
وضعت إجراءات قاسية جدا في عملية  

فتح احلسابات وفي التحويالت املصرفية، 
وهي قد اعتمدت تدريجيا طيلة  سنوات، 
حيث كانت االدارة االميركية تتشدد أكثر 

فأكثر.
ومبوجب هذا كله يتابع حبيقة: سيكون 

التدقيق  كبيرا جدا على النظام املصرفي 

اللبناني كذلك على االنظمة املصرفية في 
العالم، مؤكدا أنه وبواسطة هذه التدابير 
ستقلى النملة وهو ما يحصل مثال عند 

فتح حساب مصرفي أو حتى عند حتويل 
200 أو 300 دوالر من لبنان وإليه.

ويشير حبيقة الى أن االجهزة االمنية 
طلبت من بعض رجال األعمال اللبنانيني 

عند وصولهم الى املطارات االميركية 
واألوروبية ان تستمع اليهم في مكاتبها 
فراحت تسألهم عن أعمالهم وأوضاعهم 

كذلك عن شركات وأشخاص آخرين، 
موضحا أنه لم يحصل ذلك بخلفية الشك 

بهم وقد مت االستماع إليهم بكل لطافة 
ومحبة وخالل بضع ساعات.

وهو يرى أن هذه االجراءات ستضيق 
بدرجة أول على الذين يلتزمون بالقوانني 

واالنظمة املرعية االجراء سواء في لبنان 
أم في سائر الدول فالعمليات املالية 

املطلوب مكافحتها تتم نقدا ومن خارج 
االنظمة املصرفية في العالم مما يرجح أن 

يكون ضبطها من خالل هذه االجراءات 
فعاال الى حد ما وبشكل نسبي ومن  دون 

أن يقضي الى خواتيمه وهو ما يحصل 
داخل الواليات املتحدة وفي سواها من 

الدول.
مبوجب هذه االجراءات ال يستبعد حبيقة 

وقوع إباك في التحويالت املصرفية 
وتراجع معدل األعمال متسائال ما إذا 

كانت السرية املصرفية التزال مثلما كانت 
عليه سابقا مبا أن االدارة األميركية قادرة 

أن حتصل على املعلومات كافة عن أي 
شخص تستفسر عنه.

اخلبير االقتصادي د.لويس حبيقة لـ »األنباء«: االقتصاد اللبناني مدولر والتحويالت املالية ستتأثر
بيزنس

مساٍع بلدية في الدامور
لبلورة الئحة توافقية

بيروت ـ محمد حرفوش

تبدو احلماوة االنتخابية البلدية في بلدة الدامور املسيحية 
الشوفية على أوجها بني الئحة رئيس البلدية شارل الغفري 

والئحة منافسه إلياس عمار.
وف���ي املعلومات أن الغفري حصل عل���ى دعم الكتائب 
واألحرار في وقت شارفت القوات اللبنانية على قول كلمتها 
الداعمة ل���ه، ومفاوضاته مع التيار الوطن���ي احلر قائمة 
ومتقدمة، ويعترضها الوزير السابق ماريو عون الرافض 

كليا للتحالف مع الغفري.
أما عمار الذي يفاوض اجلميع فاتكاله السياس���ي على 

قرار رسمي من قيادة التيار يتضمن دعمه.
ومبا ان تن�افس ال��غفري وعمار على رئاس�����ة ال�بلدية 
يع���ود إلى دورة الع���ام 2010 فإن املش�����هد االنتخابي في 
ال��دامور ال يخلو من بعض االتهامات والردود املضادة بني 

امل�نافسني.
على لوائح الشطب في الدامور، البلدة املسيحية األكبر 
في اجلبل التي يتألف مجلس���ها البلدي من 18 مقعدا ل� 10 
آالف ناخب، ولكن بفع���ل الهجرة إلى اخلارج التي أنتجها 

التهجير ال يقترع منهم أكثر من 5 آالف كحد أقصى.
وحتدثت املعلومات عن مس���اٍع جت���ري لبلورة الئحة 

توافقية جتنب الدامور معركة بلدية حامية.

مساعٍ عربية متقدمة 
لتوحيد الزعامات 

السنية

فرجنية: املهم أن 
يكون الرئيس من 
فريقنا سواء كان 

عون أو فرجنية

بقلم: د جيلبير المجبر

الثقة بالنفس أُمّ النجاح
االنسان سيد املاديات وسيد االرض. وخلقت األرض 
من أجله، وهو مخزون من الطاقات. طاقة واحدة من 

الطاقات التي أودعها اهلل بنا اذا استخدمت استفاد منها 
االنسان في حياته، فكيف مبخزون من الطاقات؟! إن 

إهدار هذه الطاقات يؤدي بنا إلى الهالك، فعند اإلنسان 
طاقات ومجاالت البد ان ينجح في إحداها، فباستطاعتنا 
أن نستخرج الطاقات املخزونة داخلنا عن طريق التوجه 

اليها والبحث عنها واستعمالها. اإلرادة اإللهية اختارت لكل 
منا ان يكون إنسانا ال حيوانا، وال نباتا، وال شيئا، فلذلك 

يترتب علينا ان نثبت وجودنا..
 اإلميان بالهدف، باحملرك الباطني الذي يدفع اإلنسان 

نحو التقدم واالزدهار، البدء من النفس، فاخلطوة األولى 
تبدأ من داخل النفس، فال جند خطوة للنجاح إال الرغبة 
النفسية. ترغب فتقرر، بداية النجاح حالة نفسية والثقة 
بالنفس أم النجاح، فما من بناء ارتفع وال شجرة زرعت 

وال مؤسسة مت إجنازها وال عمل منجز إال وفيه نسبة من 
الثقة بالنفس، فالذي ال يثق بنفسه يعتبر عاجزا. وللنجاح 

مفهوم محدود، هنالك جناحات متعددة مختلفة ولكن 
األصول والقواسم تبقى مشتركة فليس للنجاح عمر أو 

مكان معني أو زمان معني، فتحقيق األهداف ال يرتبط بعمر 
الفرد وال مكان، وال زمان، وال ظروف معينة، النجاح متاح 

للجميع..
 ابذلوا جهودكم في التفكير والتخطيط واالستشارة 
والدراسة واالستفادة من خبرات اآلخرين، قد يجبر 

اإلنسان على عمل ولكن سيؤدي أقل الواجب. الرغبة هي 
اخلطوة األولى في حتقيق النجاح، فهي وقود اإلرادة، 

واإلرادة وقود العمل، والعمل وقود النجاح..
 اإلنسان قادر بالرغبة أن يصنع ما يريد إذا اقترنت 

بالعمل واجلهد، ضمن حدود القيم »العدل، والصالح، 
والبعد عن األنانية«، جميعنا نريد النجاح على اال يكون 

ذلك على حساب احلق، وال على حساب الناس، وكلما كانت 
الرغبة أقوى كان الفرد أقرب لتحقيق النجاح. 

 كيف منلك الرغبة؟ هل باستطاعتنا أن نصنع الرغبة؟ 
طبعا باستطاعتنا املهم بنا ان ندرس الفوائد ومنافع هذا 
العمل بالنسبة لنا ولآلخرين. الرغبة هي مجال محدود 
واضح املعالم. حددوا الزمان لكل عمل ترغبون مسبقا 

فيه. من الغلط ان نترك العمل مفتوحا. حولوا رغباتكم الى 
خطط وارسموها بكل تعقل وهدوء كامل، وابدأوا بتنفيذ 

اخلطط بحماس وأعلنوا ذلك لآلخرين كعهد على أنفسكم 
كي ال تتراجعوا أمام الصعوبات واصبروا فال تضعف 
إرادتكم وال تتراجعوا عن أهدافكم. ال تطلبوا التوفيق 

بديال عن السعي، فبذل اجلهد والعمل بداية النجاح على 
أال نستسلم بل نتعلم من الفشل. البداية الطبيعية حالة 

طبيعية ال تهم البدايات املتواضعة، املهم النهايات أال تكون 
متواضعة. االستمرارية والتكملة في العمل هو عني النجاح، 

»فآخر حجر في البناء هو أهم حجر« وعدم املواظبة أو 
التراجع عند العقبات يؤدي بنا الى الفشل. النجاح كامليزان 
أمر نسبي، وحتقيق هدف نريد الوصول اليه هو أن تصل 
الى ذلك الهدف في نهاية املطاف بثمن أقل ونتيجة أفضل.

 فاحلضارات تنتقل من مكان الى مكان بسبب اجلد والعمل 
واملثابرة، ال تقل ال اعرف..

 كل ما تقع عليه عيناك تلمسه بيدك، كل ما في هذا الوجود 
مقدمة لوجودك. نحن خلقنا لهدف وعلينا حتقيقه واثبات 

وجودنا، انتهزوا الفرص، ال تضيعوا أنفسكم، اهتموا 
بالعلم واألخالق والعمل، لكل إنسان دوره ال يؤديه عنه 

غيره. لكل دور خاص في هذه احلياة وسلمه اخلاص 
للنجاح.. ال تتزاحموا على هذا السلم، ال يضيع في هذا 

الكون جهد أحد، أي جهد تبذلونه سيبقى لكم..
  أيها الشباب، العلم والنجاح ال نحصل عليهما بالوراثة،
ال تركضوا وراء فرص وعبر ذهبت، العلم لم يصل الى 

مداه واالختراعات لم تتوقف.
 النجاح الكبير نتيجة تراكم النجاحات الصغيرة، والنجاح 

ليس معجزة، لكن النجاح يأتي بالكد واجلهد وجتاوز 
العقبات وعدم اخلضوع للقوانني اجلائرة.

 إن اهلل يريد النجاح للكل، وقسم علينا العقول مبقدار 
 متساو جلميع الناس »الشمس تطلع على اجلميع«،

ال تبحثوا عن نقاط ضعفكم وتقارنوها بنقاط قوة الغير. 
وال تضيعوا أنفسكم وتصابوا بالغرور فتتكاسلوا. الغرور 

 يسقط اإلنسان بعد جناحه »ال تكن عند النعماء بطرا
وال عند البأساء فشال«. ماذا لو ربح االنسان العالم وخسر 

نفسه؟! أنت مخلوق لهدف، كن ذا فكر وّقاد، وعمل 
مستقل وصاحب قرار، وثق بنفسك وأثبت وجودك في 

احلياة.

االنتخابات البلدية 
عملية محلية 
يطغى عليها 

العنصر العائلي


