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تتسارع وتيرة قرارات احلكومة اجلديدة التي تصب 
في مصلحة املواطن الكويتي، وقد اتضحت أبجديات 
العمل احلكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد النواف من أجل اإلصالح ومكافحة الفساد 

في مؤسسات الدولة بإطالق قرارات أخيرة فاعلة.
وكم منا يعاني من رتابة إجناز املعامالت وبطء اإلجناز 
في عديد من دوائر الدولة، فإذا كان إجناز املعاملة هكذا، 
فكيف إذا تظلم أو اشــتكى مواطن من سوء اإلدارة 
وتقاعس بعض املوظفني في إنهاء مطالبه وتيسير أموره 
البد أن الشــكوى كانت تصل للمسؤولني لتحل بعد 
سنوات، وأنا ال أبالغ في هذا ألن ما ملسناه من املواطنني 
تكرار الشــكوى، وخصوصا الذين يبثون شكواهم 

وانتقاداتهم يوميا عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وكتبت سابقا عن تفعيل احلكومة اإللكترونية وكل 
أملي بـ «إطالق احلكومة الرقمية» بشكل كلي وبنظام 
متكامل حتى ال يقول لك املوظف «السيســتم عطالن 
تعال باجر»، وأن يكون هناك جهاز رسمي يراقب أداء 
الدوائر احلكومية، واخلطوة املوفقة بأن يفتح املجال 
لشكوى املواطنني وإيصالها في ديوان مجلس الوزراء 

عبر التويتر واالنستغرام والبريد اإللكتروني.
ومع ما تقوم بــه احلكومة اجلديدة، فإنها تعكس 
للمواطن وجها آخرا مشــرقا مختلفا عن احلكومات 
الســابقة، بالطبع مع تقديري للجهــود الذي بذلتها 
في مواجهة التحديات الوبائية وأثرها على السياســة 
واالقتصاد واملجتمع، إال أن جميع تلك احلكومات لم 
تصل لتحقيق ما يريده املواطــن الكويتي إلى اآلن، 
فهل أصبحت التمنيات بإدراك مطالبنا وتفنيد شكوانا 

واإلجابة عن مالحظاتنا من املاضي؟
وهذه اخلطوة اجلديدة مسؤولية كبيرة ألن شكاوى 
املواطنني يجب أن تصل وتعالج بأسرع وقت ممكن، 
وما مييز هذا القرار أننا لن نقول «شــكوانا حبيسة 
األدراج» بل سنعرف أن التظلمات والشكاوى وصلت 
إلى حيث نريدها أن تصل، وبالتالي سيكون حل قضايا 
املواطنني في وقت قصير، بل ذلك سيقلص من الظهور 
اإلعالمي السلبي للمواطن الكويتي عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
ومع هذه االنفراجة السياسية التي تصب في صالح 
املواطن الكويتي، أقترح أن يستقبل املسؤولون على 
وسائل التواصل االجتماعي، اقتراحات املواطن الكويتي 
واملشــاركة في عملية التصحيح والتطوير والتنمية 
من خــالل معرفة اآلراء والتطلعــات عن طريق هذه 
األيقونات أيضا، أســأل اهللا التوفيق حلكومة سمو 
الشيخ أحمد النواف ووزرائه الذي يبذلون جهدا في 
تطبيق القرارات األخيرة.. هل احلكومة الرقمية ستحقق 

مطالبنا الشعبية؟!

القضاء العادل أساس امللك، به سادت األمة اإلسالمية 
قدميا، واألمة الغربية حديثا، صالحه سكينة للعباد، ومناء 
للبالد، إذا تزعزعت أركانه هدم البنيان، وسقط العمران، 

وفسدت األسر، وهلك احلرث والنسل.
تفاءلنا خيرا باالختيار السامي لسمو الشيخ أحمد 
النواف رئيسا للوزراء، ولم متض أيام حتى رأى الناس 
الغيث ينهمر، وبوادر التصحيح تلوح في األفق، فانطلق 
القطار مبتدئا بالسلطة القضائية، ولم نفاجأ مبا أصدره 
رئيس املجلس األعلى للقضاء املستشار أحمد العجيل 
من قرارات جريئة، وإصالحات تعلن ألول مرة، أشعلت 

لهيب القلوب للمزيد من التحركات.
ما نراه اليوم من تعديل مســار القضاء ميضي في 
هدوء ونعومة، ولعلنا نرى خلف هذا الهدوء سيال جارفا 
مــن القرارات التصحيحية لســلك القضاء، وخطوات 
للمحاسبة واملساءلة غير مسبوقة ستزلزل عروش من 
كانوا متنفذين ومتسلطني على خيراتنا حينا من الدهر، 
وستســقط األقنعة عن كثير ممن ادعى الوطنية وحب 

الكويت واحلفاظ على املال العام.
الرهان اليوم على إعادة احلياة لهذا البلد الطيب الذي 
استغل طيبته املجرمون واجلشعون وضعاف النفوس، 
فال مكان ملن ال يعمل واحملاسبة بانتظاره، سيرسو العدل، 
و«ال» إلطالة أمد التقاضي، الناس سواســية، التكويت 
في الصروح القضائية سيتم خالل ٤ سنوات، تغييرات 
كبيرة في املناصب، جرمية تزوير اجلناســي ال تسقط 
بالتقادم ولو مضى عليها ١٠٠ عام، مالحقة ناهبي املال 
العام وفق القانون، فتح ملفات قضايا غســيل األموال 

التي كانت سابقا تخضع لـ «الطمطمة».
منذ سنوات لم نسمع مبثل هذه العناوين العريضة، 
واجلمل اجلريئة، فهل سيتحقق حلم املخلصني من أبناء 
الكويت، وهل ستعود ديرتنا درة للخليج، وهل سيحاسب 
الكبير والصغيــر؟ حلم لعله أقرب ألن يتحقق بوجود 
أمثال سمو الشيخ أحمد النواف واملستشار أحمد العجيل.

البلد يحتاج إلى من يعمل ال إلى من يتكلم، ٦٩ وكيل 
نيابة و١٨ وكيلة أدوا اليمني القضائية أمام املستشــار، 
وأقوى قرار اتخذ برأيي الشخصي إنهاء والية ١٠٠ من 
قضاة معارين من إحــدى الدول العربية وعودتهم إلى 
بالدهم، وهؤالء نقول لهم شــكرا لكم، ويبقى السؤال: 
من املستفيد الذي كان وراء جلب كل هؤالء إلى الكويت، 
واالستغناء عن القضاة الكويتيني؟!، هل أرحام الكويتيات 
عقيمة عن إجناب من يقضي بالعدل ويحكم مبا يرضي 
اهللا؟!، رمبا عرفنا اآلن ملــاذا نحن في انحدار وتراجع 

إلى الوراء.
آالف الكويتيني يحملون شــهادات القضاء، فبأي 
منطق نستعير قضاة من دولة أخرى، ماذا يعرف هؤالء 
عن الكويت وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم حتى يحكموا 
بيننا؟! وملاذا يرفض الكويتيون؟ من وراء هذه السياسة 

جلعل املواطن رهينة للمقيم في كل شيء.
شكرا سعادة املستشــار فبعد ٤ سنوات سنشعر 
بأن الســيادة القضائية عادت لنا، وأهال وســهال بكل 
مقيم حتتاج إليه الكويت لكن ليس على حســاب بطالة 
ابن الكويت وحمله على االقتراض من البنوك ثم عجزه 

وتدمير مستقبله في السجون.
وأخيرا نقول: امض يا سمو رئيس الوزراء لإلصالح 
ونحن واملخلصــون من رعيتك معك، نتابع وندعو أن 
يسدد اهللا خطاكم، وأن تكون لكم بطانة خير من الوزراء 
واملستشارين تعينكم على التطوير والتصحيح، فالتركة 

ثقيلة، لكنكم أهل لها.

خاطرة اليوم موسمية تعني األخيار 
مجموعــات وجتمعات يهمهم ســمعة 
وأخالق وثقافة أوطانهم بالوصول لبالد 
اهللا الواسعة ثم العودة مبعنى سفر الراحة 
والتمتع بخيرات بالد ترتاح لها األبدان 
وتعامل اإلنســان لإلنسان، ولتكن تلك 
الشريحة عربية بنسيج اجتماعي سياحي 
كدول اخلليج العربي ومثلها أوطان عربية 
للوطن الكبير مع تآلف تلك الشــرائح، 
ومتاسكها ورباط الود فيما بينها بدور 
العبادة ومراكز التسوق ومواقع املطاعم 
واملقاهي في تلك البالد وجمال طبيعتها 
وتعريف اآلخرين على أطباعها وعاداتها 
القدوة بالنظام واالحترام املطلوب لقيادة 
مركباتها وأنظمة مرورها، وغيرها من 

السلوك.
وهناك طباع وعادات مختلفة في البالد 
األجنبية بالذات بقوافل سياحها باستخدام 
حافالت جماعية سياحية تعني مجموعاتها 
بالذات لهذه اجلوالت ملعالم البالد األخرى 
متاحف وآثار وأسواق ومعمار! تخالف 
غالبا عاداتنا العربية وبالذات اخلليجية، 
البيئية واألمطار  الرغبة باألجواء  حيث 
املوســمية، والورود واألزهار والبحار 
واألنهار، وكل له ثقافته نحو ذلك املوسم 

الصيفي حتديدا.
وما يلفت األنظار ملجموعاتنا العربية 
واخلليجية بالذات الرغبة في التجمعات 
األسرية ما بني النسوة مبواقع سكنهن، 
والرجال بتوافدهم على مقاهي وحدائق 
وإقامة ما يشبه ديوانيات متقاربة يلتقي 
فيها اجلميع حسب توافقهم لقضاء أسعد 
أيامهم وأخوة بالعروبة واإلســالم يتم 
توافدهم على جتمعات أطلق عليها األجانب 
«جتمعات العرب»، وهناك من يرصدهم 
ويحســدهم على ذلــك الطابع املتميز 
الرسمية  املؤسسات  الذي تعجز بعض 
وإداراتها عن تشكيلها، فحبذا لو تبنتها 
سفارات الدول ناطقة لغة القرآن في الدول 
اخلارجية لعمت وتعاظمت الفائدة، لكن 
لألسف بعد انتهاء املواسم السياحية ال 
يتبقى من ذكر تلك املجالس سوى أرقام 
النقال للتواصل بني أعضائها النشغال 

اجلميع بأمورهم احلياتية املعتادة.
وبعض هذه التجمعات قبل سنوات 
اقترحــت دورات  وبــاء «كورونــا» 
رياضية متعددة ومهرجانات شــعبية 
متجددة يحضرها سفراء الدول املعنية 
وجماهيرها السياحية ومواطني تلك البالد 
الســياحية، وتوثقها جمعيات سياحية 
خليجية وغيرها يساندها بعض سفاراتها 
وتشجيع مثلها على االستمرار في تنظيم 
أمثالها بتراخيص وأنظمة كل بلد حسب 
ضوابطها، وللجميع نقول عساكم من 

عوادها لألفضل خدمة للبالد والعباد.

هل يستطيع الزحام من حولنا أن 
يســرقنا من ذواتنا؟ ترتفع األصوات، 
وتعلو الضحكات والهمسات في محيطنا 
القريــب والبعيد. لكن هــل لدى هذه 

األصوات الصاخبة القدرة على ذلك!
كنت معزوما من ضمن املعازمي، في 
حفلة ذلك العرس، امتألت الصالة بالرجال 
والكثير من األطفــال، جميعكم يعلم 
ويتخيل منظر البشر في ذاك املوقف، 
أبذل جهدا ليس بالبسيط لكي استمع 
ملن هو بجانبــي، وفي بعض األحيان 
أخمن بقية حديثه، وأعطيه تلك االبتسامة 
التي تفيده بأنني فهمت وسمعت لكامل 
حديثه الذي في الواقع لم اســتمع إال 

لبعض حروفه.
وأثناء ذلك كان يحاول الصوت اآلخر، 
لم تكن محاولته األولى، بل كانت الثالثة 
على ما أظن. جتاهلته عدة مرات، لكنه لم 
يتوقف، صوتي الداخلي الذي يحدثني 
ويذكرني بذلك الثقــل والوزن الكبير 

الذي جلس على أكتافي.
بالرغم مــن صوته اخلافت، صوته 
الضئيل، إال إنــه تفوق على صخبها، 
وكأنه يتحــدى الكل، ألنه يعلم بحجم 
عضالته وجبروته. وأخيرا استسلمت 

له ورفعت رايتي البيضاء.
قلت له: تفضل، كلي آذان صاغية.

ضحك وقال لي: ال أريد منك شيئا، 
أردت أن أثبت لك مدى قوتي، أما اآلن 
تستطيع أن تعود لهم، وذهب دون أن 

أودعه.
حينها قلت:

صوت البشر صاخب ونبرته طاغية
حاول أن يشتت ما بداخل باطني

صوت السريرة انتصر، جنده قوي 
باسه عصي

غطى عليهم واحتفل، حقق مراده، 
وحدتي

في وسطها أرجع وأبقى منطويا.

بحجة متابعة العرس الدميوقراطي، 
فهناك من يهتم بحرية املرأة، وهناك 
من يهتم بحرية التعبير عن الرأي، 
وهناك أيضا مــن يهتم مبوضوع 
غســيل األموال والتصدي للفساد، 
فضال عن اهتمامات أخرى من جانب 
املنظمات الدولية املعنية مبراقبة نزاهة 
الكويت مادة  االنتخابات، وستكون 
دسمة لها خالل العرس الدميوقراطي، 
ونستطيع أن نكون مثاال مميزا على 

مستوى العالم.
فلنعمل معا لتحقيق الدميوقراطية 
املتميزة لكويتنا احلبيبة، ونحافظ 
على وحدتنــا الوطنية وعلى نزاهة 
االنتخابات، ونحافظ على أن تسود 
روح احملبــة والتعاون معا، فوطننا 
الكويت يســتحق منا الكثير لنوفي 
حقه وأفضاله علينا، وأدام اهللا علينا 

األمن واألمان واالستقرار.

شامل أو تغيير ملديري النظافة واإلبقاء 
على املنتج منهم، كذلك عمل تدوير 
شــامل جلميع املفتشني واملشرفني 
على عمل شــركات التنظيف بشكل 
دوري، وتكليف مديري األفرع مبتابعة 
أعمال النظافة في احملافظات، ورفع 
تقارير عن عمل كل إدارة على حدة من 
اجل مكافأة املتميزين منهم ومحاسبة 

املتقاعسني.
بعض إدارات النظافة بوجهة نظري 
ال نرى عملها إال وقت إثارة قضية عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، جندهم 
ينتفضون وكأن احلدث وليد الساعة.

أخيرا يجب على املســؤولني في 
البلدية تطبيق القانون على شركات 
الغرامات وحترير  التنظيف بفرض 
املخالفات بحق املخالف منها لشروط 
التعاقــد، وعــدم التســاهل مع أي 
شركة غير ملتزمة بعملها، ومنا إلى 

املسؤولني.. احلزم مطلوب.

لتوعية املواطن حول أهمية الدور الذي 
يؤديه مجلس األمة في احلياة السياسية، 
وحثه على اختيار املرشح األفضل بعيدا 
عن اي اعتبارات سواء طائفية او قبيلة 
او فئوية، وفي النهاية أخي الناخب أختي 
الناخبة أصبحنا جميعا محملني بأمانة 
املسؤولية أمام اهللا، ثم الوطن وضمائرنا 
وعلينا أن نقــدم مصلحة الوطن على 
أنفسنا، وأن نختار املرشح األفضل الذي 
سيدفع بعجالت التنمية والتطوير إلى 
األمام، املرشح ذا الفكر والعقل املستنير، 
والذي يدرك املتطلبات الوطنية ويسعى 

إلى حتقيقها.

(SMS) 
عندما ترى وزيــر الداخلية الرجل 
االول في الوزارة يأمرهم بتفتيشه ذاتيا 
عند دخوله السجن املركزي، اعتقد أن هذه 
رسالة جلميع منتسبي وزارة الداخلية، 
بأنه ال يوجد أحد مستثنى من التفتيش، 
والشيخ طالل اخلالد ليس بحاجة لـ«شو 
إعالمــي» حتى يطبق القانــون. الكل 
يعلم أن الســجن يوجد فيه الكثير من 
املمنوعات وكيف يتــم تهريبها انتهى 

(وصلت الرسالة). 

ومميزاته، ولكن إلى هذه اللحظة يبدو 
أنه لم يحصل شــيء، ال تقدم على 

اإلطالق.
ليس من بــاب جلد الذات، ولكن 
أليس أجدى بنا أن نرسل فريقا إداريا 
إلى جيراننا األعزاء لنعرف أســباب 
التقدم الصاروخي عندهم مع تعثرنا 
نحــن في اخلطــوات األولى؟، ربي 
يهنيهم جميعا، لكن يبدو أننا نعاني 
من مشكلة في اإلدارة، أضعنا البوصلة 
فلم نعد نعرف كيف نضع اخلطوة 
األولى، فيلكا جزيرة واعدة، أكبر من 
جزيرة بنانا مبراحل، وأي إجناز في 
مشــاريع دول اجلوار نستطيع أن 
نصنع أضعافه، املهم الطاقم اإلداري 
والنية اخلالصة، بعيدا عن اجلينات 
الوراثية والقبلية واحملسوبية، فهمتم 
قصدي، وربي من وراء القصد وفي 

اخلتام سالم.
السياحية  شركة املشروعات  ٭ نغزة: 

كيف احلال؟

الرأي  وأجواء تصون وتعزز حرية 
والتعبير احلر من الشعب الذي نحتكم 

إليه لتصويب املسار.
وعندما يتابــع العالم ما يحدث 
بالكويت،  من ممارسة دميوقراطية 
فــإن املتابعة تكون مــن عدة زوايا 
وليســت من منظور واحد، ولكن 

إزالة تعديات كثيرة، وهذا أحد أوجه 
القصور التي حتتاج إلى محاسبة فعلية.
الثواب والعقاب في  تطبيق مبدأ 
قطاعات البلدية مطلوب خالل الفترة 
احلالية نظير ما نشــاهده من إهمال 
وعدم مباالة، إذا أردنا معاجلة اخللل في 
قطاع النظافة يجب غربلة قطاع النظافة 
بشكل كامل، وقد تكون البداية بتدوير 

خالل الفترات املاضية من جانب البعض 
الذين لم يراعوا شيئا في اخلصومة، ولم 
يتمسكوا مببادئ املنافسة الشريفة فباتت 
منصات التواصل االجتماعي ســاحات 
ملعاركهم منزوعة النزاهة، ينشرون فيها 
ادعاءات باطلة ضد منافسيهم ليخوضوا 
باألعراض والنيات بواسطة نشر معلومات 
مضللة ومغلوطة، مستخدمني احلسابات 
الوهمية التي تسيء إلى أشخاص بعينهم 
العام،  ساعني إلى إحداث توجيه للرأي 
وذلك الدور املعول على وزارة اإلعالم 
القيام به بدءا من الوقوف على احلياد بني 
جميع املرشحني، وتسخير كل إمكانياتها 

للسياحة والتنزه بأسعار معقولة، بعيدا 
عن أسعار الشاليهات الفلكية، ولكن 
ماذا حدث ملشروع جزيرة فيلكا عندنا 
في الكويت؟ حسب علمي املتواضع 
كان املفروض أن ينتهي مشروع فيلكا 
في العــام ٢٠١٥ أو أكثر قليال، حملة 
انطالق  إعالنية حكوميــة صاحبت 
املشروع وڤيديوهات موجودة على 
اإلنترنت تتحدث عن تفاصيل املشروع 

ذلك ما دمنا نحافظ على مكتسبات 
األجداد واآلباء ونصونها، ونتطلع 
إلى عرس دميوقراطي مثالي ليتعلم 
منه العالم الذي يتابعنا، وسيظل كذلك 
لسنوات مقبلة مديدة. ويجب أن نتعلم 
من العــرس الدميوقراطي بالكويت 
املنافسة الشريفة وانتخابات نزيهة 

املنفوحي بأن يتم حتويل أي موظف 
متقاعس عن عمله إلى التحقيق دون 
النظر إلى مسماه اإلشرافي، وهذا من 
الضروري تطبيقه، واستبعاد من كان 

وراء هذا التقصير.
العني احلمراء جعلت الكل يعمل، 
وينزل امليدان من مسؤولني وموظفني 
انتشرت، ومتت  إن اجلرافات  حيث 

كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار 
املشهد السياســي من جديد، باختيار 
من ميثله االختيار الصحيح»، وهذا ما 
يحمل الشــعب دورا واجبا ومهما في 
اختيار األفضل ليلبي احتياجاته، فكلمات 
سمو ولي العهد ال تلقي باملسؤولية على 
املواطن فقط، بل متتد املسؤولية على 
جميع أجهــزة الدولة أيضــا، فوزارة 
الداخلية البد لها أن تضع بصمتها على 
املشهد السياســي وحتافظ على سير 
العملية االنتخابية داخل جلان التصويت، 
وحترص على أن تتم االنتخابات بشفافية، 
وان تتصدى حلالة التجاوزات التي حدثت 

للتسوق بديكورات البحر املتوسط، 
وطبعا هناك مشروع لؤلؤة الدوحة، 
«علم في راسه نار» كما يقول املثل.

إخواننا في اإلمارات، دبي، الشارقة، 
وأبوظبي نفس الكالم، االستثمار في 
اجلزر إليجاد فرص عمل وخلق سوق 
سياحي يوفي أدنى متطلبات وحاجات 
األسر خصوصا ذوي الدخل احملدود، 
من حقي كمواطن أن يوجد لي أماكن 

مع االستعداد للعرس الدميوقراطي 
القادم  بانتخابــات مجلس األمــة 
وإجراءات احلكومة بشــأنها، فإن 
ترتيبات العرس الدميوقراطي لن تكون 
مبعزل عن احمليط العاملي واإلقليمي 
من منظور حقوق اإلنسان وحرية 
التعبير واعتبارات متعددة، وعلينا 
أن نتوقع أن الكويت ستكون حتت 
أنظار العالم خالل الفترة املقبلة، وهو 
ما يتطلب منا عرض أفضل ما لدينا 
من تاريخ ومتسك بالقيم واملوروثات 
في وطن بناه األجداد واآلباء وحافظوا 

على وحدته ومتاسك مكوناته.
ويجب أن ندرك متاما أن اهتمام 
العالــم اخلارجي مبتابعــة العرس 
الدميوقراطي بالكويت لن يكون مؤقتا 
بل قد تستمر املتابعة لفترات ما بعد 
االنتخابات، ألن للكويت مكانتها في 
املجتمع الدولي، وهي بحق تستحق 

مشكلة تدني مستوى النظافة في 
بعض محافظات الكويت تعود إلى غياب 
الدور الرقابــي إلدارات النظافة في 
مختلف أفرع البلديات، وبالطبع فإن 
القمامة وعدم توافر  مشكلة انتشار 
احلاويات (أجلّكــم اهللا)، تعاني منها 
بعض املناطق السكنية واألماكن العامة 
رغم العقود املالية الكبيرة املخصصة 

ألعمال التنظيف.
تقاعس بعض املسؤولني في بعض 
إدارات النظافة ساهم في تفاقم املشكلة 
إلــى أن وصلت األمور إلى هذا احلد 

من اإلهمال، وعدم املسؤولية.
وزيــرة الدولة لشــؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. رنا الفارس 
في اجتماعها مع قيادات البلدية شددت 
على عدم التهاون مع أي موظف مقّصر 
يســيء لعمل املؤسسة، وفي الوقت 
ذاته توعد مدير عام البلدية م.أحمد 

تغييرات كثيرة طرأت على املشهد 
السياســي في الشارع الكويتي، وبات 
األمر يحتم على اجلميع أن يكونوا ملمني 
بكافة التغيرات ومتابعة املستحدث من 
القرارات، ففي ظل حكومة سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس الوزراء نشهد حتركا 
سياسيا واجتماعيا كبيرا يكاد لم يحدث 
من قبل، فألول مرة في تاريخ الكويت 
جترى انتخابات عبر استخدام البطاقة 
املدنية، وهذا ما ســوف يسهم بشكل 
كبير في منــع التالعب باألصوات من 
جانب املرشحني والداعمني لهم، واليوم 
أصبح للمواطن تأثير قوي على احلراك 
السياسي، ولم يعد دوره يقتصر على 
عملية التصويت فقط بل عليه أيضا حتمل 
مسؤولية بناء الوطن، وهذا ما ميلي عليه 
ضرورة حسن االختيار وخاصة بالفترة 
املقبلة والتي ستشهد انتخابات مجلس 
األمة، وكما تضمن اخلطاب السامي لسمو 
األمير الشيخ نواف األحمد الصباح والذي 
ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد الصباح، والذي رسم 
لنــا خارطة الطريق واآللية نحو كيفية 
االختيار، حيث قال ســموه في خطابه 
السامي «أن يقوم الشعب بنفسه ليقول 

ربي يوفق إخواننا في السعودية، 
الشقيقة الكبرى، ها هي مالمح مشروع 
تعمير جزر البحر األحمر بدأت تظهر 
على األفق، على الرغم من حداثة إقرار 
املشــروع، منذ سنتني فقط، ونحن 
اليوم نشــهد ربط بعض اجلزر في 
الرئيسي  الساحل  البحر األحمر مع 
شمال مدينة جدة، كما أن الشاليهات 
في اجلزر بدأت مالمحها تظهر، انتهت 
مرحلة صب اخلرسانة وتشكيل املباني 
وجار اآلن تشطيب الواجهات اخلارجية، 
طبعا ال داعي للحديث عن موضوع 
«نيوم» ومطار نيوم، الذي شارف على 

العمل، فهذا موضوع آخر.
إخواننا في قطر لهم في هذا املجال 
إجناز، جزيرة بنانا، تبعد عن كورنيش 
الدوحة أقل من كيلومتر واحد، حولت 
إلى منتجع سياحي على طريقة البهاما 
بالكامل، وهي باخلدمة منذ أكثر من 
عقد من الزمن، شــاليهات مبسابح 
كورنيش حديــث وجميل ومحالت 
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