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عمارات
من دون مواقف!

وقفة

د.عادل رضا

لقد اجتهدنا في املجمع الدولي العربي للمحاسبني 
القانونيني وبالتعاون مع «طالل ابوغزالة العاملية» بالعمل 
على وضع دليل ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
(«اإلرشادات») بهدف توفير إرشادات للمحاسبني املعنيني 
بتقدمي خدمات تخضع لتشريعات مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب في املنطقة العربية وقد اعتمد املجمع 

الدولي العربي للمحاسبني القانونيني هذه اإلرشادات.
وقد وجهت املدير التنفيذي للمجمع األســتاذ سالم 
العوري بصفته املشرف على إعداد هذا الدليل بأن يستهدف 
الدليل جميع العاملني في التدقيق أو احملاسبة أو االستشارات 
الضريبية أو االئتمان وخدمات الشركات في املنطقة العربية، 
وأن يتم اعتماده من قبل املجمع الدولي العربي للمحاسبني 
القانونيني (IASCA) وأن يتم إخضاعه للتحديث املستمر.
وبناء عليه، ميكن أن يســاعد محتوى هذا الدليل 
احملاسبني على االمتثال اللتزاماتهم التي تفرضها قوانني 
وتشريعات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب في 
الدول العربية، باإلضافة للوائح وإرشــادات مجموعة 
العمل املالي بهذا الشــأن، وذلك ملنع عمليات غســيل 
األمــوال والتعرف عليها واإلبالغ عنها. ومع ذلك، على 
احملاكم اللجوء للقوانني واللوائح احمللية واللوائح الدولية 
للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن ارتكاب إحدى الشركات 
التي تخضع لتلك القوانني واللوائح مخالفة من عدمها.

إن غســيل األموال هو عملية «إضفاء الشــرعية» 
على العوائد املالية غير الشرعية والناجمة عن اجلرائم 
املختلفة من خالل تســريب تلك العوائد إلى املعامالت 
االقتصادية املعتادة إلخفاء مصادرها غير املشــروعة 
حســب تعريف مجموعة العمل املالي (FATF) «غسيل 
األموال» بأنه معاجلة عوائد اجلرمية إلخفاء مصادرها 
غير املشــروعة إلضفاء الصفة الشرعية على املكاسب 

غير املشروعة الناجمة عن اجلرائم.
ال توجد إحصاءات دقيقة حتدد مبالغ األموال التي 
خضعت لعمليات غسيل على مستوى العالم. وقد أصدر 
مكتــب األمم املتحدة املعني باملخــدرات واجلرمية في 
عام ٢٠٢١ تقديرا بأن تلــك األموال تتراوح بني ٢ و٥٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، أو ٨٠٠ مليار دوالرا 
أميركي- مبا يعــادل ٢ تريليون دوالر أميركي بالقيمة 

احلالية للدوالر األميركي.
كان غســيل األموال قاصرا على املؤسسات املالية 
بشــكل أساســي، وكان ينفذ من خالل سوء استغالل 
القطاعني املالي واملصرفي إلخفاء الطبيعة اإلجرامية لبعض 
األموال والتستر عليها. ومع ذلك، توسعت هذه الظاهرة 
لتشمل األعمال واملهن غير املالية احملددة (مبا في ذلك 
املهن القانونية مثل احملاسبني واحملامني ومقدمي خدمات 
االئتمان وخدمات الشركات) والتي يتم استغاللها لنفس 
الغــرض. أدى ذلك لدفع مجموعة العمل املالي، في عام 
٢٠٠٣، إلى توسيع مجال توصياتها بخصوص مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ليشمل بعض األعمال 
واملهن غير املالية، وحتديــد التزام أصحاب تلك املهن 
مبتطلبات مكافحة هذه العمليات. لم يكن هذا التخطيط 
أو التوسع عاما، بل كان قاصرا على بعض األعمال التي 
ينفذها هؤالء املهنيون، والتي تتضمن مخاطر متعلقة 

بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
بشــكل عام، جرمت الدول غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب وفرضت عقوبات على اجلناة بسبب املخاطر 
البالغة املرتبطة بتلــك العمليات. ومع ذلك، وللمواجهة 
الشاملة لغسيل األموال، البد من اتباع نهج وقائي إلى 
جانب النهج اجلنائي الرادع. بحيث يتم وضع واجبات 
ومسؤوليات على املؤسسات املالية وعلى أصحاب األعمال 
واملهن غير املالية احملددة (مبا في ذلك احملاسبني) لاللتزام 
بها للحد من عمليات غسيل األموال أو متويل اإلرهاب 
أو اكتشــافها، أو للتعرف على اجلناة. ويتطلب نظام 
مكافحة غســيل األموال ومتويل اإلرهاب التكامل بني 

النهجني الوقائي والرادع.
يخضع احملاســبون ملعايير مجموعة العمل املالي 
وتدابير مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب بسبب 
الطبيعة املالية واالستشارية لعملهم. فقد تتاح لهم فرصة 
أكبر ملصادفة غاســلي األموال أو التعامل مع األموال 
غير املشــروعة الناجمة عن غسيل األموال أو متويل 
اإلرهاب. وقد يستفيد املتورطون في هذه األعمال من 
دعم احملاسبني دون إدراك احملاسبني لذلك. بعبارة أخرى، 
ميكن استغالل خبرة احملاســبني في إخفاء املعامالت 
غير املشروعة، وإظهارها كما لو كانت مشروعة - ولذا 

يستهدف مرتكبو اجلرائم املالية قطاع احملاسبة.
توجد ٣ مؤشرات رئيسية على احملاسبني التنبه لها 
(١) تصرف عميل قدمي بشكل غريب، أو في حال تقدمه 
بطلبات غير معهــودة. (٢) إذا طلب منك العميل تنفيذ 
ترتيبات مالية ال تبدو معقولة من الناحية التجارية. (٣) 
إذا طلب منك العميــل تقدمي خدمات خارجة عن نطاق 
عملك، مع إعادة تكرار هذا الطلب في مناسبات متعددة.

بإمكان شركات احملاسبة (بداية من الشركات الفردية 
ووصوال للشركات الكبرى) وكذلك العاملني فيها، املساهمة 
في مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. ولذا، ومن 
الضروري أن تتعرف الشــركات والعاملني فيها على 
مخاطر وجرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وعلى 
دورها في اإلبالغ عن األعمال املشــتبه فيها أو الفعلية 
في هذا الشأن. وتلعب الشركات أيضا دورا في مكافحة 
متويل انتشــار التسلح، إال أن هذا الدور يقتصر على 
املالية املستهدفة مبوجب تشريعات مكافحة  العقوبات 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
إننا نحث احملاسبني وغيرهم من املهنيني على فهم 
مخاطر مكافحة غســيل األموال ومتويل اإلرهاب في 
القطاعات واملجاالت األوسع نطاقا. وبالنظر لتلك املخاطر، 
ولتوصيــات مجموعة العمل املالي، اختارت احلكومات 
إشراك املهنيني، في اجلهود املتضافرة لردع واكتشاف 
تلك اجلرائم. فكلما زاد عدد املراقبني لرصد املؤشرات (أو 
عالمات اخلطر) التي تدلل على هذه األنواع من اجلرائم، 
زادت صعوبة االستفادة من األعمال اإلجرامية. وبتوسيع 
نظام مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ليشمل 
املهنيني، تستهدف احلكومات متكينهم بصورة أفضل 
من حماية أنفســهم من العمالء املتورطني في غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب. ونوصي أيضا الدول التي تعد 
قوائم التحقق اخلاصة بها بأن تســاعد احملاسبني على 
االمتثال لقواعد ولوائح مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب احمللية والدولية على حد سواء، وأكثرها أهمية 
على اإلطالق: قوائم التحقق التي تساعد احملاسبني على 
تقييم املخاطر التي يتعرضون لها واملرتبطة بقطاعاتهم 
وعمالئهم ودوائر االختصاص التي يعملون بها، باإلضافة 
إلى قوائم التحقق ملساعدة احملاسبني على تطبيق إجراءات 

العناية الالزمة جتاه العمالء بشكل مناسب.
* الرئيس واملؤسس لـ«طالل أبوغزالة العاملية»
الرئيس واملؤسس للمجمع الدولي العربي للمحاسبني القانونيني

النظام  الدولة وحفظ  إن مؤسساتية 
العام أولوية، وأيضا هي البناء األساسي 
الذي ال يجب السماح بأن يقع فيه أي خلل 
او اضطراب، وليست مسؤولية الدولة أن 
حتل أو أن تضع الشرعية للمخالفني، حيث 
إن القانون هو السند واملرجعية والعمود 
الفقري الذي تستند إليه الدولة ونهضتها.

 ان فقدان املواقف للسيارات ليس أمرا 
خاصا في العمارات السكنية او التجارية 
وحدها ولكن املسألة متتد وتنتشر في 
السنوات األخيرة للمرافق احلكومية التي 
تتطلب استقبال مراجعني وأيضا املوظفني 
والطاقم اإلداري املساند التابع للدولة، وهذا 
األمر له تبعات أخرى منها عرقلة السير 
وزيادة االزدحام املروري وتعطيل مصالح 
العباد واملواطنــني وناهيك عن اجلهود 
املضاعفة على إخواننا من رجال الداخلية 
املخالفات....الخ  السير وإصدار  لتنظيم 
وخاصة في فترات الصيف احلارقة وهذه 
كلها جهود متعبة على اجلميع ولها أبعاد 

اقتصادية مضرة كثيرة.
ان فقدان مواقف السيارات وغيابها 
أصبحت ظاهــرة متراكمة وخاصة مع 
اخللط والعبث احلاصل في تداخل املناطق 
الســكنية مع التجارية مع االستثمارية 
وأيضا عندما يقوم «البعض» من املخالفني 
باستغالل املناطق السكنية في بناء عمارات 
استثمارية كـ«شقق» مبا يناقض ويضرب 
النظام العام، وأيضا عندما ال يهتم مالك 
العمارات ببناء مواقف حســب النسب 
القانونية املعتمدة من قبل البلدية ألنهم 
يحســبونها من ناحية التكلفة والفائدة 
ألشــخاصهم بعيدا عن الضرر الواسع 

احلاصل للمجتمع وللمنطقة. 
لذلك املطلوب هو عملية رقابة روتينية 
والكشــف الدوري كل فترة زمنية من 
اجلهات املســؤولة ورفع الغرامة املالية 
الكبيــرة على ان تكــون تصاعدية مع 
اســتمرار املخالفات وعــدم ازالتها مع 
إيقاف املعامالت اإلدارية للمخالف وسحب 
الرخص إلى ان يتم توفير مواقف تراعي 
نســب السكان وعدد السيارات مع منع 
اصدار رخص بناء جديدة للمخالفني وقطع 
التيار الكهربائي على العقارات االستثمارية 
او من يستخدم مواقع سكنية لإليجار 

التجاري.
وأيضا يجب تعميم مســألة وضع 
املؤسســات احلكومية بعيدا عن مناطق 
االزدحام املروري وأماكن السكن وأيضا 
ان تكون ضمن مواقع واســعة حتتوي 
على مبان ملواقف متعددة الطوابق تلبي 

احلاجة احلالية وأيضا املستقبلية.
هذه كلهــا حلول واقتراحات نتمنى 
ان تتحرك علــى ارض الواقع في خط 
التطبيــق العملي والتنفيــذ ملنع تراكم 
املشكلة وتداخلها فهذه املسألة كـ«كرة 
الثلج» التي ســتكبر اذا لم يتم ايقافها 

قبل فوات األوان.

حديث الناس في الناس منذ خلق 
اهللا األرض ومــن عليها، والناس 
بطبيعتها ال متل من احلديث حسنا 
كان أو سيئا، فهو بالنسبة لهم مثل 
الروحي لعقولهم وأبدانهم  الغذاء 
والدواء لكل داء، فهذه األحاديث 
التي يتبادلونها ال تنتهي وال تقف 
عند حد، وال وقت محددا لها، فهم 
يتحدثون في كل وقت، ويحلو لهم 
اخلوض في غرائب األخبار وال مانع 
من كشف األسرار، والعجيب حقا 
أنهم بينما هم في سرد تفاصيل 
خبر مهم كان شغلهم الشاغل، إذ 
جاءهم خبر جديد فتركوا األول 
ونسوه وكأن لم يسمعوا به وصار 
ديدنهم اخلبر اجلديد، يتلقفون 

األخبار تلقف األطفال للكرة.
وهكذا وبشكل يومي بال كلل 
وال ملــل، ومبا أن الكالم باملجان 
وليس عليه رسوم فيجوز لهم أن 
يتحدثوا بكل شيء دون حواجز، 
واملشكلة أن أكثر هذه األخبار التي 
الدقة،  إلى  يتحدثون عنها تفتقر 

والكثير منها غير صحيح، ومع ذلك 
ال يهمهم صحتها من عدمه على 
اإلطالق وإمنا املهم عندهم احلديث 
نفســه، ففيه متعة ولذة، خاصة 
بالنعناع  إذا كان معه كوب شاي 
وفنجان قهوة وقليل من املوالح.

ولألسف ما نالحظه أن بعض 
هذه املجالس فقدت أمانتها وآدابها، 
ولم تعد تلك املجالــس التي كنا 
نعرفها في السابق، فالكالم فيها 
مباح حتى ينبلج الصباح ويؤذن 

الفــالح، فيخوضون  بحي على 
في كل شاردة وواردة وصغيرة 
وكبيرة، وال مانع من إفشاء األسرار 
والتعرض للغير في هذه املجالس، 
فليس هؤالء الناس ممن وصفهم 
اهللا بقوله: (والذين هم عن اللغو 
معرضون) وال أخال املالئكة حتف 
بأجنحتها عليهم، وإمنا هم أناس 
باض الشيطان وفرخ في صدورهم.

فبعض الناس والعياذ باهللا ذئاب 
ترتــدي ثيابا ال يتركون أدميا إال 

ومزقــوه وال عامرا إال وخربوه، 
يتشمتون مبصيبة غيرهم وكأنهم 
ســاملون من املصائب، قال جابر 
بن عبداهللا األنصاري ے: «كنا 
عند رســول اهللا ژ، فهبت ريح 
منتنة فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ 
هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني» 

(رواه أحمد).
إن التشــهير بالنــاس وتتبع 
أخطائهم وزالتهم أمر محرم شرعا 
فاهللا سبحانه وتعالى أمرنا بالستر، 

ومن هتك سترا هتك اهللا ستره:
احفظ لسانك أيها اإلنسان

ال يلدغنك إنه ثعبان
كم في املقابر من صريع 

لسانه
كانت تهاب لقاءه الشجعان

فضع نفسك مكان من حتدثت 
عنه بالباطل وقس األمر جتد نفسك 
مخطئا، وال تقل أنا افضل وأحسن 
فليس فينا من هو خاٍل من العيوب، 

ودمتم ساملني.

كلمــة قالها املخــرج العربي 
واملصري املبدع محمد فاضل في 
أحد البرامج اإلذاعية، بدأت االستماع 
لها أثناء قيادتي في شوارع القاهرة 
«زيارة قصيرة» وأنا من عشاق 
اإلذاعــة وإذ باملذيعة تقول: معنا 
اليوم املخرج محمد فاضل. وهنا 
شدني احلوار لالستماع ألنني من 
اإلذاعة،  بدأ احلديث عن  عشاقه، 
وإذ باألستاذ «فاضل» يقول: األذن 
ترى! مــا أجمله من تعبير يحمل 
الكثير من اإلحساس واملشاعر، هل 
األذن ميكن أن ترى؟ نعم عندما 
يتخيل من يسمع األحداث ويتعمق 
باحلوار هنا تقدر األذن أن تعمل 
مكان العــني وعند الوصول لتلك 
املتعة تكــون قمة اإلبداع وجناح 
املادة اإلذاعية املقدمة ألنني جعلت 

املستمع يرى بأذنه.
الصورة  تلــك  األذن تــرى! 
اجلماليــة التي تكمن في وصول 
املستمع الى أن يرى ما يسمعه، 

وعندما يصل املستمع لتلك املرحلة 
نطلق على املادة اإلذاعية املقدمة 
اإلبداع، ألن من يقدم تلك املادة جعل 
املستمع تتحد حواسه من خالل 
مخيلته إلى أن أصبح يرى األحداث 
من خالل أذنه، وتلك هي اإلذاعة 
املتميزة التي جتعل األذن ترى. 

بعــد االنتهاء من احلديث عن 
أهمية اإلذاعة قامت املذيعة باحملاورة 
مع املبدع واملخرج محمد فاضل 

أعماله وتاريخه  عن احلديث عن 
وكيف أصبحت املنصات اخلاصة 
حتارب املنصات اإلعالمية احلكومية 
«التلفزيــون»، وهنا قام أ.فاضل 
باقتراح جميل  جدا في تلك القضية، 
وأعتقد أن االقتــراح من املمكن 
تطبيقه في جميــع التلفزيونات 

العربية وهو:
ملاذا ال يدفع املواطن «املشاهد» 
اشتراكا شهريا للتلفزيون؟ ويكون 

شيئا رمزيا، هذا الشيء سيمنح 
للدولة مردودا ماديا يترتب عليه 
أال يكون املواطن أسيرا للدعايات، 
ويســتطيع أن ينافس املنصات 
اخلاصة أيضا ألنه لديه جمهوره، 
كما أن مشــاهده سينتقي املواد 
املطروحة من خاللــه، وهذا من 
خالل اإلقبال على االشتراك مثله 
مثل املنصات اخلاصة لكن بسعر 

منخفض.
انتهــي البرنامــج وأصبحت 
الفكرة تضيء في ذهني من خالل 
الكثير من التساؤالت ومنها: ليش 
ما تطبق الفكــرة ويصير عندنا 
عائد مادي غير اإلعالنات؟ ليش ما 
يصير املجتمع هو املتحكم بإعالمه 
من خالل اإلقبال عليه من خالل 
الرفض؟ ليش ما  أو  االشــتراك 

يتخصص التلفزيون ونفتك؟
٭ مســك اخلتام: العني ترى ما ال 
متلك على غير أصله، فإذا ملكته 

رأته على أصله.

بشق األنفس وفي ظل العديد من 
األخبار احملبطة التي تنشر سواء في 
وسائل التواصل االجتماعي أو على 
وسائل اإلعالم املختلفة والتي في 
الغالب تدعونا إلى الترحم على الزمن 
اجلميل، سواء تلك املتعلقة بتردي 
حالة طرقات الكويت أو العالقة بني 
السلطتني وحالة الشد الدائم والصراع 
الذي لن ينتهــي على األرجح في 
املنظور القريب، وكذلك املشاجرات 
العنيفة وغيــر املبررة وضبطيات 
املخدرات شبه اليومية والتي تنذر 
بخطر دائم انطالقا من داللتها بوجود 
إلخ،  السموم..  لهذه  سوق محترم 
عثرت على خبر مفرح والذي نأمل 
أن يكون مقدمة النطالقة في األخبار 
املبشرة وانطالقة للحاق بركب الدول 
املجاورة على أقصى تقدير، اخلبر 
هو توجه وزارة الداخلية إلى منح 
املستثمرين األجانب مميزات فيما 
لديهم  إقاماتهــم والعاملني  يخص 
وأفراد أسرهم في الكويت، بحيث 
مينح املســتثمر سمة دخول لعدة 
سفرات مدتها ٦ أشهر إلنهاء إجراءات 

ترخيص كيانه االستثماري، وإقامة 
ملدة ٥ ســنوات قابلة للتجديد مع 
إمكانية البقاء خارج الكويت ملديري 
الكيانات االستثمارية لفترة تتجاوز 
٦ أشــهر دون احلصول على إذن 
بالغيــاب مع جواز البقاء في البالد 
مدة أقصاها ٣ أشهر ما لم يصرح 
له باإلقامة املؤقتة وفقا للمادة ١١ من 
املرسوم األميري ١٩٥٩/١٧ أو حتويل 
الزيارة إلى إقامة عائلية مع تسهيل 
إجراءات املســتثمرين وعائالتهم 

إلصدار رخص القيادة.

الكثير  بح صوتي وأصــوات 
من الكتاب من احلديث عن أهمية 
وحتمية أن تشرع الكويت أبوابها 
بالنفط كمصدر  وعدم االكتفــاء 
الدول بال  للدخل أســوة بجميع 
استثناء مبا فيها األشقاء في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي، بلدان 
عربية كثيرة تقدم بسخاء جميع 
التيسيرات للمستثمرين وحتاول 
بشتى الطرق تنويع مصادر الدخل 
ســواء في قطاعات الســياحة أو 

الصناعة أو غيرها.

الوصول إلى الهدف الذي نحلم 
بــه منذ عقود يحتــاج إلى اتخاذ 
اخلطوة األولى، ألنه دون خوض 
اخلطوة األولــى للعمل لن يكون 

هناك أي عمل من األساس.
توجه «الداخلية» مبنح امتيازات 
للمســتثمرين خطوة مهمة وكما 
يقال «أن تأتــي متأخرا خير من 
أال تأتــي أبدا»، واملهــم أال تغرد 
الداخليــة منفردة، بــل يجب أن 
يكون تشجيع وحتفيز املستثمرين 
بامتيــازات ودون أي عراقيل، أنا 
لست خبيرا في االستثمار ولكني 
مواطن محب لهذا الوطن وأمتنى 
أن يكون التسهيل على املستثمرين 
نهجا يتبناه مجلس الوزراء بإصدار 
التي  الشرائح  قوانني جتذب هذه 
ترحب بها كل دول العالم وتتيح لهم 
التملك، وغير ذلك من االمتيازات، 
وبحيــث ال نظل محلــك رواح 
ونكتفي برؤية إجنازات األشــقاء 
وهم ميضون بخطوات متسارعة 
ونحن نعيش على أطالل كنا درة 

اخلليج وكنا.

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها قبل أيام 
وأصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، أمرا أميريا بقبول هذا االستقالة.

وحسب المادة األولى من المرسوم بقبولها، 
تستمر الحكومة في تصريف العاجل لحين 

تشكيل الوزارة الجديدة.
وما بين التأزيم النيابي - النيابي، والنيابي 
- الحكومي، استقالت الحكومة بعد ١٠٠ يوم من 
افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي 
الـ١٧، لم يقدم فيه النواب الكثير مما تطلعنا 
إليه، إلــى جانب أن بعض النــواب اتجهوا 
للتصعيد من خالل طرح الملفات التي رأت 
الحكومة أنها غير مستعدة للموافقة عليها، 
فعاد النواب لطرح ملفات أخرى بديلة اعتقادا 
منهم بجدوى تلك الخطوات من أجل دفع عجلة 

الحياة البرلمانية لهذا الفصل التشريعي.
وما كان إال أن اســتقالت الحكومة  على 

أن تشكل الحكومة الجديدة. وماذا بعد؟ بكل 
تأكيد سيعود نواب األمة لطرح الملفات العالقة 
مع الحكومــة الجديدة، والمطالبات لصعود 
المنصة للمساءلة واالستجواب في ظل تردي 
األوضاع الحياتية في مرافق ومفاصل الدولة.

وفي ظل ارتفاع منســوب الجريمة في 
الكويت وتردي التعليم وآخره التفوق الوهمي، 
إلى جانب ضعــف البنية التحتية في قطاع 
الصحة واإلعمار وملفات أخرى مرت عليها 
سنوات طويلة، كان ال بد لها أن تنجز وقفت 

عائقا أمام الســلطتين، وهكذا فإن الشعب 
الكويتي انتخب نوابه ومازال األداء البرلماني 
يعيد نفســه في كل مجلس أمة، والحكومة 
تعود وتتخذ نفــس المواقف بعدم حضور 
الجلسات، وإن كانت الحكومة اآلن مستمرة 
في خط سيرها لتصريف األعمال، وإعالن 
المجلس أن النواب يســتطيعون دستوريا 
تشــريع القوانين، أدعو إلى تنظيم الحياة 
السياسية بين السلطتين مع تشكيل الحكومة 
الجديدة القادمة والتوافق على األولويات، فال 
يمكن أن تكون القاعدة السياســية للتعاون 
بين السلطتين هي «وإن عدتم عدنا» في كل 

مجلس أمة منتخب.
وال بد أن تعود السلطتان لخطاب صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وتطبيق 
القول الســامي لسموه لتدور عجلة التنمية 
في البالد في جو من الديموقراطية الفاعلة.

محلك سر

األذن ترى!

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وجهة نظر

خطوة
األلف ميل

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

سلطنة حرف

النواب للحكومة.. 
وإن عدمت عدنا

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

كلمات ال تنسى

حديث الناس 
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مشعل السعيد

أبوغزالة يرسم سياسة املجمع 
في الرقابة على غسيل األموال
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