
كلف مجل���س األمة في س���نة 2006 ديوان 
احملاس���بة بفحص كل املناقصات التي طرحتها 
وزارة الكهرباء واملاء في السنوات اخلمس األخيرة 
ومن ضمنها مشروع طوارئ كهرباء 2007 والذي 
كانت تكلفته 328 مليون دينار. وقد خلص ديوان 
احملاس���بة بعد الفحص الى عدة نتائج خطيرة 

ومهمة نذكر بعضها على النحو التالي:
1 � وجود قصور في التخطيط االس���تراتيجي ملش���اريع الوزارة 

لعدة سنوات.
2 � ارتفاع تكاليف التشغيل لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية واملياه 

نتيجة الستخدام وقود غير مناسب في وحدات إنتاج الطاقة.
3 � احتكار عدة شركات لعقود معينة تتعلق بأعمال الوزارة.

4 � حتميل ميزانية الوزارة أعباء مالية إضافية غير مخطط لها 
للقصور في حتديد االحتياجات الفعلية للعديد من املشاريع.

5 � تدني نسب اجناز العديد من العقود ومن ثم تأخر االستفادة 
منها.

6 � الترسية على شركات متعثرة.
7 � تأهيل بعض الش���ركات للقيام بأعمال الوزارة من دون وجه 

حق.
8 � عدم قيام الوزارة بتقدمي تفاصيل واضحة ملتطلبات الوحدات 
امل���راد توريدها ملواجهة طوارئ صي���ف 2007 وترتب على ذلك ما 

يلي:
أ � قبول الوزارة العروض املقدمة من الشركات واملتضمنة تقدمي 

وحدات مستعملة مجددة.
ب � قبول الوزارة التعاقد مع ش���ركات وسيطة وليست مصنعة 

للوحدة.
ج � ارتفاع تكلف���ة انتاج امليغاواط ملواجهة الطوارئ مقارنة مع 

أسعار العقود الدائمة إلنشاء محطات جديدة. 
ه���ذه بعض املالحظات الكثيرة واخلطيرة في بيان جتاوزات 
وزارة الكهرب���اء واملاء في طوارئ كهرب���اء 2007 وعقود أخرى، 
مع العلم ان تقرير ديوان احملاسبة هذا صادر منذ أكثر من سنة 
ونصف السنة، ولكن احلكومة لم حترك ساكنا، وهذا التقرير كان 
معروضا على جدول أعمال املجلس املاضي، ولكن لم تأت الفرصة 
ملناقشته، فاحلكومة لم حتاس���ب وتعاقب املتسبب في كل هذه 
التجاوزات والتي كلفت املال العام املاليني، بل على العكس يتردد 
في هذه االيام أن املسؤول األول عن هذه املخالفات والتجاوزات 
مرش���ح للترقية ملنصب أعلى في ال���وزارة.. ويقولون ان هناك 
فصال كامال في اخلطة اخلمس���ية ملوضوع الفس���اد.. كالم على 
ورق، ولكن الواقع فساد في فساد وهدر لألموال العامة مبباركة 

حكومية ولألسف.

نريد 26... لألخالق

مجموعة ال� 26 تتحرك وتس���عى جاهدة لطرح وجهة نظرها في 
مواضيع مالية وأخرى تتعلق بالتنمية والفس���اد، ولكن هل تظهر 
لنا مجموعة أخرى على غرار هذه املجموعة وتنادي مبوضوع أهم 
من ذلك أال وهو القضية االخالقية املنس���ية، ولألسف؟ »وإمنا األمم 

األخالق ما بقيت.. فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا«.

طوارئ كهرباء 2007.. من المسؤول؟!
العنوان كتاب بدأت في كتابته منذ س���نوات ولم 

أكمله حتى اآلن ولألسف.
كتاب يحمل بني طياته بعض الذكريات التي حملتني 
للمحاماة أو حملت احملاماة إلّي لست أدري، وسنوات 
جميلة م���رت والتزال، بعضها له وقع إيجابي وآخر 

لم أستطع نسيانه حتى اآلن.
ولعلي محظوظ جدا ألني زاملت من جيل العمالقة 

خليفة الفرج وحمد العيسى وعصام العيسى وعبدالعزيز طاهر وخالد 
خل���ف وابراهيم األثري وعبداهلل األيوب وآخرين أطال اهلل في عمر من 

بقي منهم ورحم اهلل من رحل.
ومن جيل الوسط زاملت مشاري الغزالي ودوخي احلصبان وبدر البدر 

وناصر األربش وخالد العبداجلليل وابراهيم حياتي وآخرين غيرهم.
وم���ن هذا اجليل كذلك هن���اك نخبة جميلة م���ن احملامني أمتنى لهم 

التوفيق والسداد.
لكني اعتقد أن احملاماة متر اليوم بأسوأ أوضاعها وأحوالها، فقد فقدنا 
كثيرا من أبجديات احملاماة وآدابها وأخالقها التي سطرها احملامي القدير 
محمد شوكت التوني، رحمه اهلل، في كتابه البديع »احملاماة فن رفيع«.

بل فقدنا لقس���وة األيام كما يبدو األسس الرفيعة واحلصون املنيعة 
ألدب التقاضي، وأصبحنا نلهث وراء املاديات ونسينا ان احملاماة رسالة 
إنسانية هدفها حماية القانون والدفاع عن املظلومني، ولهذا أقسمنا على 
احترام »ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة احملامني«، والذي ينص على 
ان املبدأ األساسي الذي تنطلق منه مهنة احملاماة هو احملافظة على كرامة 
اإلنسان والدفاع عن حقوقه وجندته بغض النظر عن اللون أو اجلنس أو 
الدين وينص كذلك على أن مهنة احملاماة مهنة إنسانية ذات دور اجتماعي 
مهم ووسيلة أساسية لتطوير االنسانية وتقدم حضارتها، وتقوم على 

العلم واخلبرة واألخالق ومتارس وفقا للقانون.
واليوم يعاني جس���د احملاماة من متزق رهيب وغريب لم مير به من 

قبل، وضاعت بسبب هذا التمزق الكثير من األخالقيات واآلداب بيننا.
وأرجو ان يتس���ع صدر االخوة في جمعي���ة احملامني حني أقول اننا 
الي���وم منر بفترة غريب���ة األطوار نحتاج فيها لتدريس كتاب ش���وكت 
التوني، رحمه اهلل، أو كتاب االس���تاذ احمد حسن شنن وعنوانه »عظمة 
احملام���اة« للزمالء اجلدد على األقل، رغم ان بعض االخوة الكبار يحتاج 

للتذكير كما يبدو.
ونحتاج من الزمالء األقدم واألكثر خبرة ان يكونوا منوذجا وقدوة فال 
يحاربوا الشباب الصغار في أرزاقهم أو ميكروا مبوكليهم حتى يضيقوا 
عليه���م، أو يدفعوا باجت���اه متزيق جمعية احملامني ال���ى كتل وطوائف 

وأحزاب.
األخالقي���ات قد تفتقد مع حتجر القلب عند بعض الكبار ولألس���ف، 
وتوجد عند ش���اب صغير كاحملامي الزميل أنور ثويدان املطيري الذي 
عش���ت معه قضية سابقة أثبت لي فيها ان الدنيا بخير واحملاماة بخير، 

وأخالق أهل الكويت التزال بحمد اهلل بخير.
احملاماة وجدت إلس���عاد الناس وإنقاذ احملتاج منهم، واألتعاب جزء 
من الرس���الة وليست هدفا بحد ذاتها فافهم يا فهيم، ولنتق اهلل جميعا، 
ف���ال نكون طرفا في متزيق العالقات أو هدم األساس���ات التي بني عليها 

املجتمع الكويتي.
واهلل م���ن وراء القصد.. كلمة الزميل الكبير أبوطالل محمد مس���اعد 

الصالح، حفظه اهلل.

المحاماة من الداخل
أمانةواضح

متى استيقظت من رقادك 
الليلي وأمضيت نهارك دون 
أن تقرأ أو تش���اهد أو تسمع  
فضيحة أو خناقة أو كارثة أو 
مشكلة، فاعلم انك لست في 
الكويت. ومن احملتمل أن تكون 
سافرت ليلة البارحة إلى دولة 
أخرى، غير انك من شدة التعب 
وإرهاق السفر، وحاملا وصلت 
ال���ى الفندق ألقيت برأس���ك 
فغفوت ومنت و»ش���ّخرت« 

فنسيت.. يا أخي.
الكويت دولة مستقلة ذات 
سيادة تقع في الشمال الغربي 
من اخللي���ج العربي، يتميز 
طقس���ها باجلفاف وارتفاع 
درجة احلرارة صيفا، والبرد 
القارس ش���تاء، كم���ا تتميز 
البالد بكثرة املش���اكل فيها 
س���واء احلقيقية أو املفتعلة 
حيث ينشغل الناس بالتذمر. 
فاملشاكل في الكويت بعضها 
حقيقي وبعضها مفتعل كمثل 
»احلب في األرض بعض من 
تخيلنا... لو لم جنده عليها 
الخترعناه« حس���ب الشاعر 

نزار قباني.
فق���د أمس���ت اخلناقات 
واالختالفات والش���كوى من 
املشكالت جزءا من الشخصية 
الكويتي���ة كمث���ل خفة الدم 
عند املصريني، أو البخل في 
الثرثرة لدى  أو  اسكوتلندا، 
الطليان. وليس ينقصنا سوى 
املزية وابتكار  استثمار هذه 
»سياحة الضجيج« فنجلب 
س���كان الدول واملدن الهادئة 
إلى الكويت ملشاهدة عمليات 
النف���ط و»تكرار«  »تكرير« 

املشاكل.

سياحة الضجيج
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
محللون: متى يكف أوباما عن تحميل بوش اخطاء »اإلرث الثقيل«؟

ـ حسب معرفتنا بحجم اإلرث فإنه لن يكف عن ذلك أبدا!
طريق المطار مقابل الفروانية يشهد بشكل يومي حوادث دهس.

ـ سوولكم جسر مشاة وشبك حاجز وفكونا من هالمأساة!

أبواللطفواحد

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com 

البقاء هلل
نايف دعدوش سعد الراشد � 72 عاما � الرجال: الدوحة � ق 2 � 
ش 2 � م 2 � ت: 97714445 � 99987947 � النساء: اجلهراء 

� الواحة � ق 4 � ش 5 � م 13 � ت: 24564557.
بخيتـة سـالم فالـح، زوج���ة منصور حم���اد العجمي � 73 
عام���ا � الظه���ر: ق 3 � ش 2 � م 42 � ت: 99805016 � 

.99809666
يوسف علي محمد الكندري � 66 عاما � الرجال: القادسية � ق 8 
� ش بدر � ج 80 � م 24 � ديوان محمد حبيب البدر � ت: 
22549183 � 97221055 � النساء: جنوب السرة � السالم 

� ق 2 � ش 203 � م 21 � ت: 99434341 � 22510223.
هبة حسن علي ارشيد القفيدي � 20 عاما � الرجال: الفردوس � ق 
8 � ش 1 � ج 4 � م 47 � ت: 66868455 � النساء: النهضة 

� ق 1 � ش 111 � م 21.
فهد خالد فهد العجمي � 3 س���نوات � الرقة � ق 2 � ش 8 � م 

551 � ت: 55502332 � 99779299.
إبراهيم راشـد اخليال � 87 عاما � الرجال: صباح السالم � ق 
5 � ش 1 � ج 16 � م 14 � ت: 99057328 � النساء: الدوحة 

� ق 2 � ش 6 � م 9 � ت: 99223745.
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فريق برنامج »اللوبي« اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم اخلميس بديوانيتها مقدمي 
برنامج »اللوبي« على قناة »العدالة« جعفر محمد ود.عايد 
املناع وحسن األنصاري ودهيران أبا اخليل، وذلك من 
الساعة اخلامسة حتى السابعة مساء، حيث سيتحدثون 
ع���ن البرنامج وأهم القضايا التي يناقش���ها والنجاح 
الكبير الذي حصده »اللوبي« عبر شاشة »العدالة« وعن 
خططهم املستقبلية أيضا. أعزاءنا القراء سيكون معكم 
على الطرف اآلخر من الهاتف فريق برنامج »اللوبي« 
الذي يعرض على شاش���ة قناة »العدالة« ليجيبوا عن 
جميع أس���ئلتك�م واستفساراتك�م، وذل�ك م�ن الساع�ة 
ال� 5 حتى ال� 7 مساء عبر هواتف »األنباء«: 24830805 

� 24830979 � 24830322، داخلي: 131 � 318.

جعفر محمددهيران أبا اخليلد.عايد املناع


