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بشرى شعبان
رأى مدير إدارة رعاية املسنني 
عل���ي حس���ن ان ع���دم اعتماد 
كادر للعاملني في دور الرعاية 
االجتماعية يؤثر سلبا في العمل 
ويعد من اب���رز املعوقات التي 
تقف عائقا امام اإلدارة في تنفيذ 
برامجها الى جانب نقص البرامج 
التدريبية، وعدم توافر اعتمادات 

مالية لها.
واستعرض حسن في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ابرز الصعوبات 
واملعوق���ات التي حت���ول دون 
تنفيذ السياس���ات واإلجراءات 

منها قصور االمكانيات البشرية ونقص برامج التدريب او عدم توافر 
اعتمادات مادية مثل اعداد الكوادر البش���رية للعمل في مجال الرعاية 
االجتماعية وعدم تشجيع اخلريجني الكويتيني للعمل في مجال اإلشراف 
االجتماعي والبحث االجتماعي والنفس���ي. واش���ار مدير إدارة رعاية 
املس���نني إلى ان احلل يكون عبر تش���جيع اخلريجني للعمل في املهن 
االشرافية والتخصصية واالسراع في وضع كادر وظيفي للعاملني او 
وضع مكافأة مالية خاصة تتوافق مع متطلبات العمل اسوة بالعاملني 
في الوظائف املش���ابهة كما في وزارات الدولة االخرى الى جانب سد 
النقص في عدد االخصائيني االجتماعيني والنفسيني والعاملني في اجلهاز 
الوظيفي املتخصص لبعض اخلدمات االساسية كاالطباء واخصائيي 
العالج الطبيعي والهيئة التمريضية، وتشجيع نظام الرعاية النهارية 
واملنزلية واحلد من الرعاية االيوائية. واضاف حسن: كما أن نقص بعض 
االعتمادات املالية لبعض املشاريع او تأخرها يؤدي لعدم قدرة االدارة 
على انشاء املباني واملرافق التابعة لها واخلاصة بتقدمي الرعاية واخلدمة 
والتأهيل والتدريب للحاالت الت���ي ترعاها االدارة، نظرا لقدم املباني 
مبجمع دور الرعاية االجتماعية، ونظرا حلاجة االدارة الى التوسع في 
تنفيذ بعض اخلدمات )الرعاية النهارية واملنزلية واملتنقلة(، وتوفير 

املباني املناسبة واملجهزة القامة الورش احلرفية واملهنية والفنية.

علي حسن

عصام الدبوس

حسن لـ »األنباء«: أثر سلبي لغياب 
كادر العاملين في دور الرعاية

دعا لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع االجتماعي

الدبوس: شراء المديونيات ضرورة في ظل األزمة االقتصادية 
اقترح تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمجلس

حذر عضو مجلس األمة السابق عصام سلمان الدبوس من التراخي في البت 
في موضوع إسقاط قروض املواطنني أو جعل هذه القضية الشعبية واملطلب 

امللح مادة للمزايدات السياسية أو املقاضيات. 
واس���تغرب الدبوس التباطؤ احلكومي في التعام���ل مع هذه القضية التي 
استغرقت وقتا طويال بني ش���د وجذب ومؤيد ومعارض، مشيرا الى ان احلل 
يكمن في توافق اإلرادة بني املجلس واحلكومة من خالل وضع حل جذري لهذا 
امللف.  وأوضح الدبوس ان الظروف املعيشية التي يعيشها املواطنون بشكل 
عام مبا يرافقها من غالء األس���عار ونس���بة التضخم العالية جتعل من قضية 
إسقاط القروض ضرورة ملحة من خالل شراء املديونيات وإسقاط الفوائد وإعادة 

جدولة القروض إلزاحة عبء ثقيل عن كاهل ش���ريحة واس���عة من املواطنني، 
خاصة ان غالبيتهم من ذوي الدخل احملدود. 

واضاف ان احلكومة يجب ان تضع نصب أعينها األزمة االقتصادية العاملية 
الت���ي عصفت بأكب���ر االقتصادات في العالم وأدخل���ت بعضها في حالة ركود 
فعلي كما في االقتصاد البريطاني حس���ب آخر الدراس���ات، مما يوجب سرعة 
التحرك لضمان الس���يولة الالزمة للبنوك لتستمر في عملها وال يكون التعثر 
في السداد سببا اضافيا في تعطلها، وذلك كخطوة سياسية اقتصادية داخلية 

فاعلة ومؤثرة. 
وبني الدبوس ان أسعار الفائدة مت تخفيضها في الفترة األخيرة أكثر من 3 

مرات في بعض املؤسس���ات املالية، اضافة الى التوصيات بخفض الفائدة الى 
الصفر في البنك الدولي وهو أمر يعكس احلاجة املاس���ة إلعادة دورة األموال 
الى مسارها الصحيح، كما انه يعني ان شراء املديونيات وإلغاء الفائدة خطوة 
اقتصادية صحيحة والزمة ايضا للخروج من هذه األزمة ولتيسير أمور املواطنني 
ايضا. وختم الدبوس مقترحا تش���كيل جلنة مشتركة من احلكومة واملجلس 
وليس بقرارات وزارية ملجلس الوزراء كما تنوي احلكومة لتنفيذ ومتابعة حل 
ه���ذا امللف، متمنيا ان تعطي احلكومة رأيا قاطعا في ش���راء املديونية وإعادة 
جدولتها وإس���قاط الفوائد وان تصل الى قناعة ف���ي هذه القضية خاصة بعد 

اتضاح عدم جدوى صندوق املعسرين.


