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“الرأي” 
و مذكرة  احضار
 “اللويبدة  ” 

للسجن !



من 

ماجد شاهني 
يكتب عن دالية 

وليمونة وعن 
خندق احلرب، 
واحلّب، أيضاً...

باسم سكجها 
يكتب عن: 
“الرأي” و 
“اللويبدة” 
وأشياء أخرى

يارا الغزاوي 
تكتب: 
حّدثوني 
عن الفساد 
أحّدثكم عن 
االرهاب!

عندليب احلسبان 
تكتب عن جّدتها 
يستعيد  نّصاً 
اليوم قبل 
األمس. 

عبلة عبد 
الرحمن 
تكتب: أعطونا 
الطفولة!

احملتويات

آنو السرحان
 تعلن 

قصيدتها 
اجلديدة... 

تعتذر “اللويبدة” عن تأخر 
صدورها ألسباب ال تخفى 
على القارئ.

وتعتذر “اللويبدة” عن 
تأجيل حفلها السنوي 
ألسباب ال تخفى على 
القارئ.

وتأسف “اللويبدة” ألّن 
احلال وصل إلى الدرك 
األسفل في ظّل هؤالء الذين 
تسّيدوا الوضع الصحافي 
في ظّل تغييب احلق 
واحلقيقة، لصالح الظلم 
والظالم

نبيل عماري

سميح جبرين

د. عصمت حوسو

د. معني املراشدة

ليل عادّي!
عروبة احلباشنة 

تتساءل؟

أنا ومهنة الشيطان األخرس
باسل رفايعة
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“الرأي” 
و مذكرة  احضار
 “اللويبدة  ” 

للسجن !

موضوع الغالف

حني 
أسمع 
كلمة 

“صحافة 
حّرة” 

أحتّسس 
مسدسي.

جوزيف غوبلز

بقلم: باسم سكجها

قّصة “الرأي ” و “اللويبدة ”! 

اللواء املتقاعد من األمن العام مدير عام “الرأي”

67

ميني: مراحل تبيلغ “الللويبدة في احملكمة... لم يتم العثور . يسار: عنوان مضلل جمللة “اللويبدة
كاريكاتور بريشة املبدع ناصر اجلعفري يضع “اللويبدة” 

في “اجلويدة”!
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ولم أفهم ما الذي جعله يظّن أّن انقاذ  “الرأي” التي 
اهلل، سيأتي   ال سمح  االنهيار،  حافة  إلى  أوصلت 
من ألفي دينار يأخذها عنوة وحراماً أمام اهلل ومن 
اللعّب على مواد موضع جدل في  احلّر، بعد  مالي 
غدراً،  يأخذني  أن  له  سمحت  القضائي  النظام 
عن  الكاذب  واالدعاء  والتكاذب،  بالتالعب  ويحصل 
ثّم  قضائي،  حكم  على  للجميع  املعروف  عنواني 
يعّمم على اجلهاز احملترم الذي عمل فيه أيام زمان 
أن يحضرني مخفوراً إلى السجن.

ابني،  ابن املؤسسة، وتعنيني كما يعنيني  وألّنني 

لم أفهم ما 
الذي استفاده 

املدير العام 
لصحيفة 
“الرأي” من 

وضعي على 
حّد سكني 

طوال أسابيع، 
محاوالً زّجي 
في السجن، 
وذلك ما كان 

بعيداً عن 
أسنانه، واحلمد 

هلل الذي ال 
يُحمد على 

مكروه  سواه.

وكما كان لي أبي، ظللُت أفّكر في 
السبب، فلم أجد سوى أّنه عاجز 
عن اإلدارة التي تفترض منه انقاذ 
املؤسسة بالبحث عن سبل جلب 
وبيع  االعالن  خالل  من  األموال 
وااللكترونية  الورقية  الصحيفة 
وتسديد  بعد تطويرهما،   للناس 
للموظفني،  املتأخرة  الرواتب 
في  فساد  شبهات  عن  والبحث 
الزمن،  أكلهما  ومطبعة  مبنى 

عشرات  الزمالء  على  وضّيعا 
التاجر  كما  فعل  ولكّنه  املاليني، 
الذي  الصغيرة  الدّكانة  صاحب 
القدمية  دفاتره  في  فبحث  أفلس 
املغّبرة، ودّجل فيها، وقال: ها أنذا، 
كما فعل دونكيشوت حني حارب 
طواحني الهواء!

الصّح.. آفة.، والكايد
قبل  كتبته  الذي  تقديري  وفي 

موضوع الغالف

من اليمني: العدد الثالث عشر من “اللويبدة” حيث طبع في “الرأي” وأعلنت مطابع الرأي فيه، في الوسط الرسالة إلى إدارة “الرأي”، في اليسار كاريكاتور املبدع احلبيب عمر العبدالالت عن كسر “اللويبدة” للقيود
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عن  صدر  كتاب  في  وسنوات،  سنوات 
“الرأي” نفسها، أّن مثل هذا املدير هو الذي 
بتقدمي  وكان  آفة”،  “الصّح..  من  يجعل 
وشيخها  وكبيرها  وراعيها  راحلها 
محمود الكايد، فالتعيني من احلكومات 
ألناس على أسس الواسطة واحملسوبية 
االداري  والفساد  والقرابة  والتراضي 
بصرف  للحكومات،  األعمى  والوالء 
أدنى كفاءة،  في  النظر عن عدم وجود 
مناصب قيادية في مؤسسات صحافية 
هو السبب الذي سيوصل إلى الكارثة.

أن  األيام  من  يوم  في  أتخّيل  أكن  ولم 
أّي  من  خالف  “الرأي”  وبني  بيني  يكون 
منها  باستقالتي  تقّدمت  وحني  نوع، 
ألستاذي الكبير محمود الكايد عّلقتها 
على اللوحة، فوافق عليها وعّلقها على 
عليها:  كتب  أن  بعد  نفسها،  اللوحة 
مناسباتنا  إلى  أبداً  مدعواً  وستظّل 
اليومية!

واستهجن،  أستغرب،  وأنا  أقول،  ما  أقول 
وأستعيذ باهلل ممّا جرى، فهل وصلت بنا احلال 
الشكوى  نّص  هنا  وأنشر  الدرك،  هذا  إلى 
الصحفيني  نقابة  إلى  بها  سأتقّدم  التي 
األردنيني وفيها ما فيها من شرح عّما جرى...

شجاعة  قبل  ستظّل  “الرأي”  أّن  ويبقى 
السبيل  “عابري  وبعد  وقبل  الشجعان، 
واجلهالء  واملارقني  عليهم  واملغضوب 
وصحيفة  مؤسسة  املرجتفني”،  واملدّلسني 
شاء  إ٫  اآلبدين  أبد  إلى  جميعاً،  رأسنا  على 
الكرمي...

بسم اهلل الرحمن الرحيم

عّمان في ٢٢ شباط ٢٠١٨

سعادة األستاذ نقيب 
الصحافيني احملترم

أصحاب السعادة األساتذة 
نائب النقيب وأعضاء 
مجلس النقابة احملترمني

حتية طيبة، وبعد

فأرجو قبول شكواي باحلّق 
املهني واألخالقي والشخصي 
على شركة املؤسسة الصحفية 
األردنية/ “الرأي”، باالعتبارات 
التالية:

أؤالً - باعتباري الشخصي كامل 
العضوية في النقابة.

 ثانياً - باعتبار مؤسستي 
الصحفية “اليوم االردني للنشر 
والتوزيع” التي تصدر مجلة 
“اللويبدة” واملسجلة رسمياً في 
هيئة االعالم.

ثالثاً -  باعتبار شركة املؤسسة 
الصحفية األردنية/ “الرأي”، 
مؤسسة صحفية من تلك التي 
عّرفها قانون نقابتنا بالتالي: 
املؤسسة الصحفية: الشخص 
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الطبيعي أو املعنوي الذي يُصدر 
في اململكة مطبوعة صحفية.

رابعاً - واستناداً إلى الفقرة د 
من املادة ٤ من قانون النقابة التي 
تنّص على: 
توثيق الصالت وعرى التعاون بني 
الصحفيني األردنيني في سبيل 
االرتقاء باملهنة والعمل على 
تسوية املنازعات املهنية بينهم.

وإلى املادة ٣٦ التي تؤكد في 
بندها  هـ على كرامة أعضاء 
النقابة، وتنص على: احملافظة على 
مبادئ املهنة وتقاليدها والدفاع 
عن حقوق النقابة ومصاحلها 
وكرامة أعضائها.
وإلى املادة ز التي تنّص على :

 املساهمة في حل اخلالفات 
املهنية بني أعضاء النقابة أو 
بينهم وبني األفراد والهيئات 
واملؤسسات العامة واخلاصة.

وإلى املادة ط التي تنّص على 
: القيام بأي مهام أو صالحيات 
أخرى ينص عليها هذا القانون أو 
األنظمة الصادرة مبقتضاه.

 وبالرجوع إلى النظام الداخلي 
للنقابة املادة 43ـ  
       أ- تستوفي النقابة الرسوم 
التالية :ـ

٤-  الف دينار رسم اشتراك 
سنوي للمؤسسة الصحفية 
التي تصدر مطبوعة صحفية 

اسبوعية او شهرية.
وهو ما يؤكد مساواة الصحفي 
باملؤسسة الصحفية وكونها 
عضواً ولو اعتبارياً في النقابة.

وبالرجوع إلى الفقرة ج من املادة 
44 التي تؤكد األمر نفسه:

- تسري احكام الفقرة )أ( والبند 
)1( من الفقرة )ب( من هذه املادة 
على أي مؤسسة صحفية او 
مؤسسة اعالمية. 

خامساً - واستناداً إلى الُعرف 
األخالقي التاريخي الذي درج عليه 
عمل املنتسبني للنقابة أفراداً 
ومؤسسات في حّل النزاعات 
املتعلقة باملهنة بينهم ودياً من 
خالل النقابة .

سادساً - واستناداً إلى كون 
عنواني معروفاً للجميع وال يخفى 
في حال من األحوال عن شركة 
املؤسسة الصحفية األردنية منذ 

عشرات السنوات، حيث يزورني 
الزمالء فيها على الدوام في بيتي، 
وأكثر من ذلك، فقد قام الكثير 
من الزمالء من “الرأي” باالتصال بي 
على مدار السنوات للحصول على 
تصريح أو رأي أو مقابلة صحافية، 
بل وأكثر وأكثر من ذلك فابنتي 
تعمل في الشركة وكان باالمكان 
سؤالها عن عنواني، وأخيراً فإّن 
عنواني موجود في النقابة وميكن 
الوصول إلّي من خاللها، ومع 
ذلك فقد استخدمت إدارة “الرأي” 
عنواناً مضلالً وغير صحيح إطالقاً 
في القضية املذكورة مما يشي 
بامكانية أن يكون تصّيداً وتضليالً 
للعدالة )صورة االعالن الرسمي 
في “الرأي” مرفقة( ويبدو أّنها 
استعملته منذ البداية، وكما يبدو 
من تفاصيل القضية حني أّنه “لم 
يتّم العثور” ) الصورة املرفقة من 
موقع وزارة العدل(.

سابعاً- واستناداً إلى مبدأ أّن 
سمعة الصحافي هي رصيده 
في اجملتمع، وأن التشهير املقصود 
هو محاولة للنيل من سمعته 
ومن تاريخه والتأثير السلبي على 
طريقة أداء مهنته.

ثامناً- واستناداً إلى أملي بأن 
يعود ويتكّرس مبدأ أّن النقابة 
هي بيت الصحافيني، وامللجأ األول 

مطابع يأكلها الغبار
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واألهّم لهم في سبيل احلصول 
على حقوقهم. 
تاسعاً - واستناداً إلى الوقائع 
التي سيرد ذكرها في شكواي، 
وباالضافة إلى أمور أخرى.

أمتنى عليكم النظر في موضوع 
شكواي واتخاذ االجراءات املناسبة 
التي تستعيد لي ما أعتقد أّنه 
حقي املهّني في عدم االنتقاص 
من سمعتي أو سمعة مجلتي 
“اللويبدة”، وحّقي املالي الذي 
أعتقد أّنه ُسلب مّني على غير 
وجه حّق.

املوضوع:

١- فوجئت بالصدفة، وُقبيل 
سفري تلبية لدعوة مهنية 
لزيارة لبنان قبل نحو شهر، بأّنني 
مطلوب للتنفيذ القضائي، وأّن 
هناك ثالث مذكرات إحضار صدرت 
بحقي، وأّن هناك كتاب “حجز على 
أموال لدى البنوك”، وبعد البحث 
علمت أّن شركة “املؤسسة 
الصحفية األردنية/ الرأي” هي التي 
قامت بهذا كّله.

٢-  اتصلت فوراً بالزميل االستاذ 
رمضان الرواشدة رئيس مجلس 
االدارة/ عضو في النقابة/ وابلغته 
باألمر فأبدى استغرابه واستنكاره، 
وكيف أّنه من املستهجن أن تفعل 

“الرأي” هذا مع أحد غريب،وقال: 
“فما البال أن يحصل معك”، 
ووعدني أن يّتصل باملدير العام 
اليقاف املسألة، وخالل املكاملة 
عرضت عليه تفاصيل القضية، 
وكوني جاهزاً للتسوية العادلة، 
كما وعدته أن أبعث له كتابياً 
وبالوثائق ما يدعم وجهة نظري، 
فرحّب بذلك وهذا ما كان. 
٣-  بعثت في اليوم التالي كتاباً 
لألستاذ رمضان الرواشدة والعميد 
املتقاعد فريد السلواني املدير 
العام أشرح فيه تفاصيل ما جرى 

)الكتاب ُمرفق(، واتصلت باالستاذ 
رمضان للتأّكد من وصوله، فأكد 
ذلك، وقال إّنه ارسله للمدير العام 
مع ابداء رأيه املوافق على موقفي، 
وأعاد التأكيد على حّل املسألة في 
اليوم نفسه.

٤- انتظرت ثالثة أيام ولم 
يحصل شئ، فاتصلت بالنقيب 
االستاذ راكان السعايدة ووضعته 
في صورة األمر، فقام مشكوراً 
باستنفار واستنزاف وقته، واللقاء 
عدة مرات على مدار عشرة أيام مع  
االستاذين الرواشدة والسلواني، 

وحصل منهما غير مرة على وعود 
باالنهاء الفوري للمسألة، وذلك 
باالتصال مع شركة احملاماة النهاء 
مسألة طلب االحضار واحلجز 
على األموال والتسوية املالية في 
اليوم نفسه أو اليوم التالي، وأمتنى 
سؤال سعادة النقيب عن جتربته 
خالل تلك األيام، والوعود املضّللة 
التي حصل عليها ولم تنّفذ.

٥-  وأّما وقد مّر حينها أكثر 
من ثالثة أسابيع، فقد اتصلت 
شخصياً مبكتب احملاماة )نبيل 
للقانون/ االستاذ طريف شفيق 
نبيل(( املكّلف بالقضية التنفيذية 
ألكتشف أّن أحداً لم يّتصل بهم 
من إدارة “الرأي”، وأن الوصول إلى 
هذه املرحلة التنفيذية كان بطلب 
من إدارة “الرأي”، وأّن املكتب جاهز 
لتنفيذ أّي قرار جديد يأتيه منها 
لوقف التنفيذ أو للتسوية املالية 
باعتباره مجّرد وكيل لها، ومن 
باب ُحسن الظّن بعثت للمكتب 
صورة الكتاب الذي كنُت أرسلته 
لألستاذين رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام لسؤالهما عن 
التسوية املطروحة للحّل السريع، 
فكان الرد في اليوم التالي أّن 
االدارة لم ترّد عليهم بأّي قرار 
بهذا الشأن، وأّن علّي املتابعة مع 
ادارة “الرأي”، فأعدت االتصال مع 
االستاذ الرواشدة في اليوم التالي 

مع أستاذي وعميد “الرأي” محمود الكايد ذات رحلة صحافية
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ليبلغني أّنه ينتظر كتاباً من 
املدير العام لعرضه على مجلس 
االدارة في أول اجتماع له، وأّنه 
سيسافر  في اليوم التالي وبعد 
عودته سيتابع االمر، وذلك يعني 
أّنني سأظّل ُمعرضاً خلطر السجن 
في أّية حلظة حتى عودته، ومن ثّم 
اجتماع مجلس االدارة وذلك يعني 
إلى ما شاء اهلل.

٦- وألّن األمر كان يتعّلق بكوني 
مطلوباً من األمن العام، وميكن ألّي 
دورية أن حتجزني متهيداً لترحيلي 
إلى السجن، بل وميكن الطلب من 
ادارة األمن جلبي من بيتي على 
مرأى من أوالدي وجيراني وميكن 
تصويري من أّي “عابر سبيل” 
بهذا الوضع باعتبار أّنه متّ القبض 
علّي وكأّنني مجرم، وألّن حسابي 
البنكي الذي يتعّلق براتبي 
الشهري محجوز وأّن تعميم احلجز 
مّر على البنك املركزي ممّا يعني 
أّنني صرت في القائمة السوداء 
التي ال تستطيع التعامل مع 
البنوك إالّ بعد فّك احلجز، وألّن 
سياق ما حدث معي يُفيد بأّن هذا 
كّله أو بعضه قد يحصل معي، 
فقد خضعت لالبتزاز، وُقمت 
باالتصال مبكتب احملاماة وكيل 
“الرأي” للسؤال عن املبلغ املطلوب 
لالنهاء الفوري للمسألة، فقالوا 
إّنه نحو الفني وسبعمائة دينار 

)٢٧٠٠ دينار(، واحلمد هلل أّنني 
استطعت التصرف بجمع املبلغ 
سريعاً، وبعثته لهم فقاموا في 
اليوم التالي بارسال كّف طلب إلى 
التنفيذ القضائى، واعطائي كتاب 
فك احلجز في البنوك، على أن أقوم 
أنا بالذهاب إلى البنوك الجراء 
الالزم.

سعادة النقيب 
أصحاب السعادة نائب النقيب 
وأعضاء مجلس النقابة

وأبعث لكم صورة عن الكتاب 
الذي كنت أرسلته للسادة إدارة 
“الرأي”، وميكن منه فهم تفاصيل 
املسألة، باالضافة إلى صورة عن 
غالفي عدد مجلة “اللويبدة” 
الثالث عشر، األول واألخير، ذلك 
العدد الذي طبع عندهم،  ويبدو 
فيها إعالن مطابع “الرأي” واضحاً، 
وتعرفون باعتباركم أبناء مهنة 
أّنه ال ميكن وضع ذلك الغالف دون 
اتفاق، وخصوصاً أّن التصميم 
جاء من عندهم، والطباعة كانت 
عندهم.

وآخر القول، فقد تعّرضت إلى 
ُظلم من ذوي القربى، بل أقرب من 
الُقربى حيث أهل بيت صحافي 
عشت فيه سنوات عزيزة من 
ُعمري، وتقّلدت فيه مناصب 

صحافة، ولكن”، )مرفق نسخة منه(، وبتقدمي حميم من عميد “الرأي” 
الراحل أستاذنا محمود الكايد كان من تأليفي، والناشر والطابع هو 
“مكتبة الرأي”، حيث سلسلة االصدارات املهّمة، ولم أتقاض مقابله أّي 
مبلغ كان، مع أّنه طبع منه ثالثة آالف نسخة ونفد من األسواق، ولم 
أطالب “الرأي” بشيئ مادّي ألّنني اعتبرتها وما زلت بيتي، وأقول هذا 
للتأكيد على عالقتي الودّية التاريخية باملؤسسة. 

مهّمة، 
وقبلي كان 
والدي رئيساً 
لتحريره 
ومات وهو 
يكتب فيه 
عموده 
اليومي، 
وأحّب أن 
أضعكم 
أيضاً في 
صورة أّن 
واحداً من 
الكتب 
املرجعية 
التوثيقية 
القليلة 
التي تناولت 
تاريخ 
الصحافة 
األردنية 
في مرحلة 
معينة، وهو 
بعنوان:” 
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وأمتنى قبول شكواي 
والبحث فيها وإعادة حّقي 
املسلوب حيث سمعتي 
ومحاولة النيل املقصود من 
كرامتي ومال أوالدي الذي أخذ 
من جيبي غدراً.

أخوكم باسم سكجها

وهنا نص الرسالة لـ “إدارة 
الرأي”...  
بسم اهلل الرحمن الرحيم

عطوفة االستاذ رمضان 
الرواشدة احملترم

رئيس مجلس االدارة/ شركة 
املؤسسة الصحفية األردنية

عطوفة االستاذ فريد 
اجلودة، وأفضل ممّا لدينا، وبأسعار أفضل، 
وعلى أساس أّنني إبن صحيفة “الرأي” 
وألّن مجلة “اللويبدة” منتشرة وهكذا 
سيتّم عرض االنتاج الطباعي بأفضل 
صوره على الناس.

٢- متّ االتفاق على وضع اعالن ملطابع 
الرأي التجارية في العدد وفي االعداد 
الالحقة ليخصم من سعر الطباعة.

٣- متّ االتفاق على تسديد املطالبة 
املالية للرأي مخصوماً منها سعر اإلعالن 
مع ارسال العدد لتالي للطباعة.

٤-  قمت بالغاء االتفاق مع مطبعة 
فراس، وبعثت بالعدد الثالث عشر من 

“اللويبدة” للطباعة في “الرأي”، وفعالً 
فقد حصلنا على انتاج فائق اجلودة، كما 
متّ نشر إعالن “مطابع الرأي التجارية” 
على الغالف األخير.

٥- اتصلت دائرة املطبوعات والنشر 
مع إدارة املؤسسة الصحفية األردنية 
بعد أسبوع من الصدور وطلبت منها 
عدم طباعة العدد التالي من “اللويبدة” 
لسبب خالف قانوني، وقامت ادارة  
املطابع التجارية بابالغي هذا القرار وأّنها 
تعتذر عن الطباعة حتى يتم ابالغها من 
دائرة املطبوعات بعكس ذلك.

٦- دخلت ادارة مجلة “اللويبدة” في 
سجاالت قانونية مع دائرة املطبوعات 
ملدة سنتني، وناصرت صحيفة “الرأي” 
مشكورة وجهة نظر اللويبدة بأخبار 
وتقارير، ومت حّل االشكال أخيراً وبعد 
سنتني بتدخل ديوان الرأي والتشريع 
باعطاء اللويبدة حقها، والتأكيد أّنها 
مرخصة أصالً حسب األصول، ومتّ ابالغنا 
بذلك عبر دولة رئيس الوزراء شخصياً في 
حينه.

٧- وخالل تلك الفترة لم تطالبنا 
جريدة الرأي بالتسوية املالية نظراً 
لصعوبة الوضع، وبعد ثالث سنوات قام 
قسم التحصيل في “الرأي” باالتصال  
باللويبدة من أجل حتصيل مطالبة مالية 
بقيمة نحو ألف وستمائة دينار، وكان 
ردنا دائماً بأّن املبلغ أقل من ذلك، ألّن 
سعر الطباعة يفترض أن يكون أقل من 
ألف وثالثمائة دينار وهو السعر الذي كّنا 
نطبع به في مطبعة فراس ومخصوماً 
منه مبلغ ستمائة دينار سعر االعالن 
املتفق عليه، والذي نُشر على الغالف 
األخير، أي أّن املبلغ االجمالي سيكون 
سبعمائة دينار أو أقل، باالضافة إلى أن 
اللويبدة متّر مبرحلة مالية صعبة لسبب 
توقفها الظالم عن الصدور ولتأجيل 

التسوية املالية حّتى تتحّسن األحوال.
٨- فوجئت قبل نحو سنة من اآلن 
بقيام “الرأي” بنشر إعالن “إخطار صادر 
عن دائرة التنفيذ”، دون أن أعرف أصالً أّن 
هناك قضية في احملكمة فلم اتبلغ شيئاً 
ولم يتصل بي أحد وعنواني معروف 
للجميع، أّما العنوان املذكور في االعالن 
التنفيذي هو / جبل اللويبدة شارع 
الشريعة وأنا لم أسكن في ذلك الشارع 
في حياتي، ومكتبي لم يكن هناك أيضاً.

٩-وقد متّ استئناف القرار التنفيذي 
ولكن متّ رد االستئناف، وعلمت االن أّن 
احملامية تطالب مببلغ الفني وثمامنئة دينار 
وتهدد بالتنفيذ ومنه املطالبة بسجني.

١٠- أرفق العدد املطبوع وفيه اعالن 
مطابع الرأي التجارية، وصورة عن اعالن 
احملكمة في العام املاضي، والغريب أّن 
الدعوى ضّدي شخصياً وليست على 
مؤسستي التي تصدر مجلة اللويبدة.

١١- قمت على مدار اربع وثالثني سنة 
بالتعامل مع مطابع الرأي التجارية 
ودفعت خاللها ما يزيد على نصف مليون 
دينار باالضافة إلى  التعامل مع قسم 
االعالنات مبا يصل إلى ثالثمائة ألف دينار، 
ولم حتصل بيننا أية مشاكل من أّي نوع.
عطوفة األخ العزيز

أضعكم في صورة الوضع احلالي، مع 
استعدادي لتسوية عادلة ال يظلم فيها 
أّي طرف.

انتهت الرسالة هنا، 
وللحديث بقية!

السلواني احملترم
املدير العام

حتية طيبة وبعد
فأوّد أن أضعكم في صورة أصل 
الدعوى احلقوقية التي رفعتها 
مؤسستكم علّي/ مجلة اللويبدة بشأن 
مطالبة مالية تعود إلى شهر متوز من 
العام ٢٠٠٨.

١- سألتني إدارة “الرأي” في ذلك 
الوقت أن أتوقف عن طباعة اجمللة في 
مطبعة فراس باعتبار أّن مطابع الرأي 
التجارية اجلديدة ستقدم لي إنتاجاً فائق 


