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أعلن النائب د.فيصل املس���لم انضمام النائب فالح 6
الصواغ الى كتلة التنمية واالصالح، مؤكدا ان انضمام 
الصواغ سيمثل اضافة الى الكتلة تساعدها في حتقيق 
الطموحات التي تسعى الى حتقيقها فيما يصب في صالح 
البلد والش���عب. من جانبه أعلن النائب فالح الصواغ 
انه يتشرف باالنضمام الى كتلة »التنمية واالصالح« 
مشاركا اخوانه االفاضل النواب د.فيصل املسلم ود.وليد 

الطبطبائي ود.جمعان احلربش، متمنيا من اهلل ان يوفقه 
في ان يس���اهم في اكمال مسيرة النواب بالكتلة والتي 
عرفت بدورها التش���ريعي والرقابي الواضح واملتميز 
باحلفاظ على الدستور واملصلحة الوطنية وقيم مجتمعنا 
الفاضلة، معربا عن تفاؤله وأمله وبالتعاون مع نواب 
الكتلة ومع باقي النواب األفاضل باملجلس للعمل على 

ما فيه تنمية ونهضة ورفعة الكويت.

انضمام فالح الصواغ إلى عضوية كتلة التنمية واإلصالح

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله د.ابراهيم اجلعفري بحضور مبارك اخلرينج وصالح عاشور

الخرافي: ننبذ ونرفض التصاريح غير المسؤولة 
لبعض األطراف لإلساءة للعالقة بين العراق والكويت

الجعفري: المشاكل العالقة يتم تدارسها في أجواء من المحبة واألخوة

لجنة الميزانيات ناقشت في اجتماعها أمس الحساب الختامي لوكالة األنباء الكويتية للسنة المالية 2008/2007 ومالحظات ديوان المحاسبة بشأنه

عبدالصمد: 2مليون دينار وفر في مصروفات ميزانية »كونا«
امليزانيات  ناقش���ت جلنة 
واحلساب اخلتامي البرملانية 
في اجتماعها امس احلس���اب 
اخلتامي لوكالة االنباء الكويتية 
املالي���ة 2008/2007  للس���نة 
ومالحظات ديوان احملاس���بة 
بشأنه، ودراس������ة ما حتقق 
املذك���ور  باحلساب اخلتامي 
من االه���داف والسياس�����ات 
ال���واردة في برنام���ج ع���مل 

احلكوم����ة.
وقال رئيس اللجنة السيد 
عدن���ان عبدالصمد ان اللجنة 
بحث���ت مالحظ���ات دي���وان 
احملاسبة عن احلساب اخلتامي 
للسنة املالية 2008/2007 لوكالة 

مكاف���آت االعم���ال االضافية 
واخلدمات املمتازة لذلك توصي 
إلتزام كونا  اللجنة بضرورة 
بقواع���د ص���رف املكافآت مع 
مراعاة مبدأ ترش���يد االنفاق 

للحفاظ على املال العام.
- وق���ال عبدالصم���د الى 
اللجنة الحظت ان كونا لم حتقق 
اهداف برنامج عمل احلكومة 
للسنة 2008/2007 وذلك فيما 
يتعلق بتطوير تسويق خدمات 
الوكالة وزيادة االيرادات في 
حني ابدى احد اعضاء اللجنة 
حتفظًا على احلساب اخلتامي 

الوفر  الكويتية، وبلغ  االنباء 
في اجمالي املصروفات 1.939 
مليون دينار ونسبته %17.6 
التقديرية،  من املصروف���ات 
ويرج���ع ذلك ال���ى الوفر في 
الباب االول للمرتبات مببلغ 
1.477 مليون دينار وبنس���بة 
وفر 16.7%، ايض���ا الوفر في 
الباب الثاني املصروفات العامة 
مببلغ 462.0 ألف دينار وبنسبة 

وفر %21.2.
وق���ال: بلغت االي���رادات 
احملقق���ة 103.022 آالف دينار 
وبنس���بة زي���ادة 37.4% عن 
املقدر في امليزانية ويرجع ذلك 
للزيادة في بند رسوم اخلدمة 
االخبارية، وكذلك للزيادة في 
البن���ود االخ���رى كاالعالنات 
واالنترنت، وبيع الس���يارات 
املستعملة، ويؤكد عبدالصمد 
على ضرورة االهتمام باجراء 
الدراسات الفنية واملالية املالئمة 
والكافية حتى ال تفقد امليزانية 
اهميتها كأداة للضبط والرقابة 

واملتابعة وتقييم االداء.
- وتوقف���ت اللجنة كثيرا 
امام استمرار مالحظات ديوان 
احملاسبة على احلساب اخلتامي 

للسنة 2008/2007 واهمها:
1 - استمرار وجود ايرادات 
مستحقة دون حتصيل لسنوات 

سابقة.
2 - تخصيص هواتف نقالة 
لبعض العاملني باملخالفة لقواعد 

تنفيذ امليزانيات املستقلة.
3 - عدم مواف���اة الديوان 
بتقرير مكتب التدقيق الداخلي، 

وبيان بجرد اصول احلركة.
4 - وجود ارصدة ايرادات 

مستحقة دون حتصيل.
5 - جتاوز احلدود القصوى 
لقيمة الهدايا لبعض املوظفني 

والضيوف.
6 - مخالفة احكام قانون 
املناقص���ات وتعديالته فيما 
يتعلق بشراء األثاث واألجهزة 

واآلالت باالمر املباشر.
7 - عدم وج���ود ميزانية 
تقديري���ة للمكاتب اخلارجية 
وعدم وجود معايير واضحة 
في ادارة ومتويل تلك املكاتب 
وتوص���ي اللجنة بوضع آلية 
تراعي ظروف املكاتب اخلارجية 
وال تخ���ل بضواب���ط الرقابة 

املالية.
8 - مخالفة قواعد صرف 

لضعف كفاءة اجلهاز االداري 
النهوض  وعدم قدرته عل���ى 

باملسؤولية امللقاة عليه.
- واض���اف عبدالصم���د 
ان اللجن���ة بحثت مالحظات 
ديوان احملاسبة عن احلسابني 
اخلتامي���ني لبن���ك الكوي���ت 
املركزي للسنتني 2007/2006 
و2008/2007 وناقشت اللجنة ما 
مت اجنازه من اهداف وسياسات 
بنك الكويت املركزي في برنامج 

عمل احلكومة.
- وأوض���ح ان االيرادات 
الفعلي���ة للبن���ك املركزي في 
احلس���اب اخلتامي للس���نة 
 271.8 بلغ���ت   2008/2007
مليون دينار وبنس���بة زيادة 
241% عن االيرادات التقديرية 
ويرجع ذلك الى زيادة ايرادات 
االيداعات بالعمالت االجنبية، 
والزيادة في ايرادات العمليات 
بالدين���ار، واملبالغ احملصلة 
من التعويضات عن اخلسائر 
املتكبدة نتيجة الغزو العراقي 

الغاشم.
- كما بلغ���ت املصروفات 
الفعلي���ة 25.6 مليون دينار، 
وبنس���بة وف���ر 66.4% م���ن 

املصروفات التقديرية، ويرجع 
ذل���ك للوفر في الب���اب االول 
للمرتب���ات لوج���ود درجات 
شاغرة، والوفر في بنود الباب 
الثان���ي للمصروفات العامة، 
والوفر ف���ي مصروفات الباب 
الثالث للمش���اريع االنشائية 
بس���بب تأخر اجناز مشروع 
املبنى اجلدي���د لبنك الكويت 

املركزي.
لذلك توصي اللجنة بضرورة 
االهتمام باجراء الدراسات الفنية 
والتحلي���الت املالية ومراعاة 
الدقة عند تقدير البنود حتى 
ال تفقد امليزانية اهميتها كأداة 

للرقابة وتقييم األداء.
- واش���ار ال���ى ان اللجنة 
ناقش���ت مالحظ���ات ديوان 
احملاس���بة عل���ى احلس���ابني 
اخلتاميني للس���نتني املاليتني 
2007/2006 و2008/2007 للبنك 
املركزي ويالحظ استمرار بعض 

املالحظات ومنها:
- املالحظات التي ش���ابت 

تزويد البنك بأجهزة الفرز.
- وعدم السعي الى استجالب 

عروض اسعار.
- وتكب���د البنك مزيد من 

التكالي���ف نتيج���ة جتزئ���ة 
الشراء.

- وعدم تضمني عقود الشراء 
عمليات الصيانة لالصول.

البنك املركزي  - وحتميل 
مصاريف استئجار مكاتب مبنى 
سوق الوطنية رغم االنتهاء من 

مبنى الشويخ.
ف���ي الصرف  - واملبالغة 
على تأجير السيارات ووسائط 

النقل.
- وبني ان اللجنة تدارست 
ما أجنزه بنك الكويت املركزي 
من اهداف وسياسات في برنامج 
عمل احلكومة وتوصي اللجنة 

مبا يلي:
- ف���ي مج���ال السياس���ة 
النقدي���ة مراع���اة التغير في 
س���عر الفائدة مع التطور في 
الظروف االقتصادية احمللية 
والدولي���ة واحملافظ���ة على 

مستوى السيولة.
- وف���ي مجال السياس���ة 
اللجنة على  االئتمانية تشدد 
توفير التمويل الالزم لالنشطة 
االقتصادية احمللية وان يراعى 

سعر الفائدة ذلك.
- االس���تمرار في سياسة 

ربط سعر صرف الدينار بسلة 
من العمالت للدول الرئيسية 
املشاركة في التجارة اخلارجية 

للبالد.
العم���ل عل���ى توظيف   -
االيداعات بالداخل لتنش���يط 
احلرك���ة االقتصادية وتقليل 
االجت���اه الس���تثمارها ف���ي 

اخلارج.
اللجن���ة  وناقش���ت   -
امكانيات احكام  بإس���تفاضة 
الوحدات  البنك املركزي على 
املصرفية من بنوك وشركات 
استثمار واحملفظة االئتمانية 

وتوزيعها.
- وتدارست اللجنة تطور 
اجل���زاءات عل���ى الوح���دات 
املصرفي���ة ومدى تدرجها من 
التنبيه حتى الشطب مع التركيز 
القروض االس���تهالكية  على 
واملقس���طة التي يعاني منها 

غالبية املواطنني.
اللجنة على  - وتؤك������د 
الكويت  اس���ت���قاللية بن���ك 
ف���ي سياس���اته  املرك������زي 
الن���قدي�������ة واالئت��ماني���ة 
وسياسات س���عر الص���رف 

لتحق����يق اه���دافه.

عدنان عبدالصمد

استقبل رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي في مكتبه صباح 
امس رئيس الوزراء االس���بق 
في جمهورية العراق ورئيس 
تيار اإلصالح الوطني د.ابراهيم 
اجلعفري والوف���د املرافق له، 
حض���ر اللقاء النائ���ب مبارك 
اخلرين���ج والنائ���ب صال���ح 
عاشور، ومرافق الوفد الضيف 
مدير إدارة التنسيق واملتابعة 
في وزارة اخلارجية الس���فير 
خالد املغام���س. وجرى خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الش���قيقني وسبل 
تعزيزها، كما ان اخلرافي شدد 
خالل اللقاء على أهمية التواصل 
ب���ني البلدين الش���قيقني الفتا 
الى ح���رص الكويت على امن 
واستقرار العراق. واكد اخلرافي 
على نبذ ورفض التصاريح غير 
املس���ؤولة التي حتاول بعض 
االطراف استغاللها لإلساءة بني 

الشعبني الشقيقني.
كما استقبل اخلرافي مبعوث 
رئيس برملان جمهورية اوغندا 

حسني س���لمان كيانغو حضر 
اللق���اء كل م���ن النائب صالح 
عاشور والنائب مبارك اخلرينج 
واألمني العام املساعد لشؤون 
البرملاني���ة توفيق  الش���عبة 
الوهيب، وج���رى خالل اللقاء 
الثنائية بني  العالق���ات  بحث 

البلدين وتعزيز سبل التعاون 
املشترك. من جانبه، أكد رئيس 
الوزراء العراقي األسبق ابراهيم 
اجلعفري ان املشاكل العالقة بني 
العراق والكويت يتم تدارسها 
في اجواء من احملبة واالخوة 
املتبادلة وأوضح اجلعفري انه 

ملس من زيارة صاحب السمو 
األمير حرصه على اس���تقرار 
الع���راق ومتابع���ة األح���داث 

وأوضاع العراق.
جاء ذلك بعد لقائه مع رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي يوم 
امس مصرحا ب���أن اللقاء كان 

مثم���را وتبادلنا فيه مجموعة 
م���ن القضايا املش���تركة التي 
ته���م البلدين مش���يرا الى ان 
اخلرافي اب���دى رغبته في ان 
ترتقي العالقات على أكثر من 
صعيد مبا يعود على الشعبني 

باملصلحة املشتركة.

د.روال دشتي

ناقشت اللجنة الصحية أمس 
االول املقترحات بقانون واملتعلقة 
باجلمعيات التعاونية، واملساعدات 
العامة، واحلضانة العائلية، ومت 
خالل املناقش����ة ط����رح عدد من 
التعديالت التي حظيت بشبه اتفاق 

بني ممثلي احلكومة واللجنة.
وقالت رئيسة اللجنة الصحية 
د.روال دشتي ان اجتماع اللجنة 
ام����س ناقش املش����اريع بقانون 
ان  التعاونية، مبينة  للجمعيات 
هناك بعض التعديالت واملقترحات 
سيتم االنتهاء منها االثنني املقبل 
متبوعة بالتقرير النهائي، ليعرض 
على مجلس األمة ومن ثم التصديق 

عليه قبل نهاية الشهر املقبل.
وأوضحت دشتي ان تعديالت 
جذرية على مجالس اإلدارات متت 
مناقشتها في االجتماع، مشيرة 
ال����ى ان  هناك ش����به اتفاق بني 
احلكومة وأعض����اء اللجنة على 

هذه التعديالت.
ان أهم هذه  وذكرت دش����تي 
التعديالت ما يتعلق مبدة مجلس 
االدارة وعدد اعضائه، بحيث تصبح 
املدة 3 سنوات ل� 5 اعضاء فقط، 
مشيرة الى انه ال يجوز ألي عضو 

من جهة اخرى، قالت دش����تي ان 
العامة نوقشت في  املس����اعدات 
االجتم����اع، حيث مت����ت إضافة 
الكويتية املطلقة من غير كويتي، 
واألرمل����ة، واملرأة غير املتزوجة 
الت����ي تتعرض لظ����روف قهرية 
تستوجب املساعدة الى املستحقني 
للمس����اعدات وهذا ما س����تقرره 
التنفيذية للقانون، كما  الالئحة 
تلتزم الفئات املستحقة بتحديث 

البيانات كل 6 أشهر.
وتطرقت دش����تي الى اقتراح 
ببدل إيجار اذا كانت االس����رة ال 
تتقاضى ب����دل إيجار، وإنش����اء 
نظام آلي يربط جميع املؤسسات 
والهيئات واجلمعيات اخليرية التي 

تقدم املساعدات ببعض.
وعلى جانب آخر، قالت دشتي 
انه متت إضافة اجلهات والهيئات 
غير الربحية الى قانون احلضانة 
العائلية بحيث يحق لها بعد موافقة 
وزارة الشؤون القيام برعاية كل 
من مجهولي الوالدين، او مجهول 
األب واألم كويتية معلومة، ومن 
في حكمهم في احلاالت اخلاصة، 
مبينة ان هناك شبه اتفاق عليه 

من األطراف املعنية.

الترشح ألكثر من دورتني.
وأضافت ان عمر املرشح يجب 
أال يقل عن 30 سنة، وان التصويت 
لثلث العدد املطلوب مع استبعاد 
الكسر، وهو ما يعني ان لكل ناخب 
احلق في إعطاء صوت واحد ملرشح 
واحد فقط، وزادت ان الش����هادة 
اجلامعية ستكون شرطا للترشح 

ملجالس اإلدارات.
وبينت دشتي ان اي مجلس 
ادارة يحل لتجاوزات مالية وإدارية 
ال يجوز ألعضائه الترش����ح قبل 
انقضاء 5 سنوات من تاريخ احلل. 

ناقشت تعديالت جذرية على القانون لرفعه للمجلس قبل نهاية الشهر المقبل

»الصحية«: 3 سنوات و5 أعضاء لمجالس 
»التعاونيات« بشرط توافر الشهادة الجامعية

دليهي: إنجاز التنمية يتطلب أسسًا منهجية 
وموضوعية وترجمة الوعود الحكومية إلى أفعال

طالب أمني س����ر مجلس االمة 
الهاجري احلكومة  النائب دليهي 
بوضع أسس منهجية وموضوعية 
وعلمية تس����تند اليها في تنفيذ 
التي  التنموية للدول����ة  اخلط����ة 
أجنزتها اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية، وصوال الى حتقيق حلم 
الشعب الكويتي بالنهوض بوطنه 
وحتويله الى مركز مالي وجتاري 
مرموق في املنطقة، مشيرا الى ان 
اخلطة من افضل االدوات التي من 
شأنها احداث تصحيح هيكلي شامل 
في كامل مرافق الدولة ومؤسساتها 
وازالة العراقي����ل والعوائق التي 

تعترض طريق التقدم والنمو.
وحذر الهاجري في هذا الصدد 
من التباطؤ في تنفيذ املش����اريع 
ذات الصلة باجلانب التنموي في 
البالد وترجمة االقوال واخلطط 
الى وقائع وافعال،  والدراس����ات 
معتب����را ان ما اعل����ن عنه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
الفهد  الش����يخ أحمد  االقتصادية 
من ان العام احلالي سيكون عام 
اطالق املشاريع هو نقطة تسجل 
لصالح احلكومة متى ما حتولت 
هذه الوعود الى حقائق ومت حترير 
املشاريع الكثيرة من االدراج. وذكر 

الهاجري ان التأخر في تنفيذ خطط 
التنمية الش����املة سيزيد االعباء 
املالية على الدولة، كما سيضاعف 
تكلفتها االقتصادية، بل والسياسة، 
مستشهدا في هذا الصدد مبشروع 
جامعة الشدادية الذي مت اقراره قبل 
نحو خمسة أعوام ولم يخرج الى 
النور، ثم وجدت احلكومة نفسها 
بعدئذ في مأزق حني زادت تكلفة 
اجناز هذا املشروع ثالثة اضعاف 
ما كانت عليه بفعل التضخم الذي 
أصاب االس����واق العاملية بأسرها 
واالرتفاع املطرد في اسعار السلع 

ومواد البناء وغيرها.
ولفت الهاجري في هذا السياق 
الى القانون رقم 60 لس����نة 1986 
التخطيط االقتصادي  في ش����أن 
واالجتماعي والذي نص في مادته 
االولى على ان توضع خطة قوية 
ش����املة طويلة االج����ل للتنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعية ترتكز 
على االستراتيجية العامة للدولة 
اهدافا رئيسية محددة  وتتضمن 
ميتد بعده����ا الزمن����ي الى املدى 
الطويل، وتنقسم هذه اخلطة الى 
خطط متوسطة االجل تتفرغ منها 
خطط سنوية تفصيلية لكل منها 
اهدافها املرحلية وسياسات تعبأ 

لها جميع املوارد املالية والبشرية، 
وتتوافر لها املرونة الكافية ملواجهة 
ما يحدث من متغيرات أو تطورات 
تقتضي تعديل االهداف املبتغاة، 
مبينا ان العمل بهذا القانون الذي 
صدر قبل نحو ربع قرن من الزمان 
الكويت مواكبة  كفيل بأن يجعل 
باستمرار ملجريات التطور والنمو 
في البلدان املتقدمة، مستغربا في 
الوقت ذاته عدم االكتراث ملثل هذا 
القانون احليوي واجلوهري الذي 
جاء مبنزلة خارطة طريق واضحة 
املعالم إلحداث تنمية شاملة على 
جميع االصعدة الصحية والسكنية 

واالقتصادية وغيرها.
وطالب بجعل القطاع اخلاص 
رديفا للدولة وش����ريكا فاعال في 
تنفيذ املشاريع العمالقة عبر ازالة 
العراقيل التي يواجهها والتي دفعت 
الكثير من اصحاب رؤوس االموال 
الى الهرب خارج البالد الستثمار 
أموالهم، مؤكدا ضرورة ان يعطى 
لهذا القط����اع احليوي زمام قيادة 
التنمية وفق آليات وأسس محفزة 
بالشكل الذي يهيئ جلعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، ويؤدي تاليا 
ال����ى زيادة الن����اجت احمللي ورفع 

مستوى معيشة املواطن.

الجسار: كم عدد األيتام ومجهولي الوالدينالتأخر في تنفيذ المشاريع سيضاعف تكلفتها االقتصادية والسياسية
 الذين ترعاهم إدارة الحضانة في »الشؤون«؟

وجهت النائبة د.سلوى اجلسار اسئلة لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيها: كم عدد 
االيتام او مجهولي الوالدين الذين تقوم برعايتهم ادارة 
احلضانة العائلية؟ وما الفئات العمرية؟ وما تصنيف 

اعمارهم واعدادهم داخل احلضانة العائلية؟
وكش���فت املعلوم���ات ان اغلبية االيت���ام مصابون 
بالتأخر الدراس���ي للجنس���ني وهذا ينذر باخلطر الذي 
يهدد مستقبلهم احلياتي وسألت اجلسار: كم عدد االيتام 
امللتحق���ني باملدارس؟ وكم عدد املتخرجني من الثانوية 
العامة؟ وكم عدد الطلبة الذين يدرس���ون في اجلامعة 
او الهيئ���ة العامة؟ وهل هن���اك من حصل على درجات 
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه؟ ارجو تزويدي 
باالعداد وسنوات احلصول على الدرجة العلمية العالية 
مقرونة باس���ماء من حصل عليها؟ وكم عدد من تخرج 
منهم وعمل في وظائف الدولة خالل العش���ر س���نوات 
املاضية؟ وما تصنيف االعداد تبعا للمراحل الدراسية من 
االناث او الذكور؟ مع تزويدي مبستوى ادائهم الدراسي 
ومستوى النجاح لكل منهم؟ وماذا عملت وزارة الشؤون 
في متابعة مستوى حتصيل هؤالء الطلبة لرفع مستوى 
ادائهم في املدارس؟ ارجو تزويدي بجميع الوثائق التي 
توض���ح دور وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل في 

متابعة الطلبة في املدارس؟
واضاف���ت ينعكس منط التعامل الذي تعتمده ادارة 
احلضانة العائلية مع مجهولي االبوين على سلوكياتهم، 
فمن الواضح أن التعامل يشوبه الكثير من القصور في 
اجلانب االرشادي والسلوكي الذي يقوم به املشرفون مما 
يؤثر ذلك سلبا في النواحي النفسية والسلوكية لهذه 
الفئة )أرجو تزويدي بأنواع جميع املشكالت النفسية 
والسلوكية التي تواجه هذه الفئة من مجهولي الوالدين(؟ 

كما ارجو تزويدي باعداد واسماء املوظفني في الوظائف 
االشرافية ومؤهالتهم العلمية؟ كما ارجو تزويدي بأعداد 
جميع العاملني في ادارة احلضانة العائلية؟ كما ارجو 
تزويدي باملؤهالت التربوية والدورات التدريبية واملعايير 
التي على ضوئها مت تعيني كل موظف مشرف على هذه 

الفئة من مجهولي الوالدين؟
وقالت ايضا يقول احد املس���ؤولني إن األموال التي 
تنفق على ادارة احلضانة العائلية ال تتوافق مع املردود 
االجتماعي والنفس���ي الذي يفترض ان ينعكس ايجابا 
على سلوك ونفسية مجهولي الوالدين، ارجو تزويدي 
بجدول يوضح كال من: املبالغ االجمالية التي تصرف على 
ادارة احلضانة العائلية في السنة؟ ونصيب كل فرد من 
مجهولي الوالدين من مصروفات وزارة الشؤون حسب 
الفئة العمرية؟ واعداد املشرفني والرواتب الشهرية لكل 
منهم؟ والرواتب االجمالية لعمال النظافة وجنسياتهم 
واعداده���م؟ وجميع املصروف���ات املختلفة والنثريات 
موزعة من امليزانية السنوية املعتمدة من وزارة الشؤون 
واملؤسسات اخليرية واملس���اهمات؟ وتوزيع امليزانية 
السنوية حس���ب املصروفات والرواتب بجميع ابوابها 
املختلفة؟ وهل تتلقى الدار تبرعات مادية خارجية؟ برجاء 
تزويدي بأسماء اجلهات املتبرعة وما قيمة هذه املبالغ 
خالل اخلمس سنوات الس���ابقة، واضافت فيما يتعلق 
باالشراف والتربية والرعاية كم عدد االطفال ونصيب 
كل مش���رف مالحظ على حدة؟ وهل جميع املش���رفات 
كويتيات اجلنس���ية؟ ما نظام ال���دوام املتبع )النوبات 
املتبعة في االشراف طوال ايام االسبوع مبا فيها عطلة 
نهاية االسبوع( وهل عدد املشرفات العامالت في الفترة 
املسائية هو نفس عدد املشرفات في الفترة الصباحية 
مع املناوبة الليلية؟ ارجو تزويدي باجلدول واالسماء 

التي توضح ذلك؟ كم عدد االختصاصيات االجتماعية 
في دار احلضانة العائلية وس���اعات العمل لكل منهن 
حس���ب فترات الدوام وجنس���ياتهن؟ هل هناك تغيير 
مس���تمر للمشرفات من قسم آلخر ومن فترة صباحية 
الى مس���ائية او العكس؟ وهل هن���اك نظام )الكرت او 
البصمة( في احلضور واالنصراف للمشرفات العامالت 
في دار احلضان���ة؟ وهل يوجد نظام املراقبة واملتابعة 

عبر الكاميرا في دار احلضانة؟
وأرجو تزويدي باسم مدير ادارة احلضانة العائلية 
في دور الرعاية االجتماعية وما مؤهله العلمي؟ وخبراته 
امليدانية في مجال االدارة؟ واحلضانة العائلية؟ ومعايير 
اختي���اره؟ وما طبيعة وظيفته قبل العمل مديرا الدارة 
احلضانة العائلية؟ وما اس���ماء مساعديه؟ ومؤهالتهم 
العلمية؟ وخبراتهم امليدانية في مجال االدارة؟ أو احلضانة 
العائلية؟ وس���ألت قائلة: برنامج العمل التطوعي؟ كم 
عدد املتطوعني العاملني في دار احلضانة العائلية؟ وملاذا 
مت التخلي عنهم جميعا ف���ي نفس الوقت مع توضيح 
االسباب واملبررات العفائهم من العمل. وقبل عامني تقريبا 
عرضت شركة خاصة على وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل مشروعا يتضمن التعاون مع منظمة SOS وهي 
منظمة عاملية غير ربحية ترعى االطفال مجهولي الوالدين 
واملشردين وااليتام، فهل مت توقيع عقد االتفاق مع املنظمة 
العاملية؟ اذا كانت االجابة بنعم فأين توصل املشروع؟ 
وهل مت تنفيذه؟ واذا كانت ال فلماذا لم يتم التعاون مع 
املنظمة العاملية؟ ارجو تزويدي بجميع العروض املقدمة 
الى وزارة الشؤون من قبل الشركة اخلاصة ومحاضر 

االجتماعات التي متت مع الشركات املتقدمة.


