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املشرفات في احتجاج أولي بحضور بعض بنات دور الرعاية

بدر العوضيخالد املهديعبداللطيف السناند.جاسم اشكناني د.فهد الوردانحمد اخلالدي

القياديون والموظفون تساءلوا: لماذا نكون دائماً خارج االهتمام الرسمي؟!

»دور الرعاية« تعايش اإلحباط.. والسبب تجاهل إقرار الكادر

 الس�نان: ُأصبنا باإلحباط وانتظار ال�كادر كان هباًء منثورًا
 حس��ن: الهج�رة إل�ى خ��ارج القط��اع س�ت�زداد
وس�نتحرك الظل�م  ع�ن  نس�كت  ل�ن  العوض�ي:   

 أشكناني: حرام.. حرام.. حرام حرمان العاملين بالرعاية من األمل في الكادر
 المه�دي: تفري�غ دور الرعاي�ة م�ن الك�وادر الوطني�ة 
 الخال�دي: إنص�اف العاملي�ن واجب على المس�ؤولين 

 ال�وردان: لماذا يس�تمر تغيي�ب العاملين ب�دور الرعاية عن نيل حقوقهم المش�روعة فه�م أولى من غيره�م بالقانون

بشرى شعبان
الداخل إل�ى مجمع دور الرعاية في الصليبخ�ات ومبجرد عبوره البوابة 
الرئيسية يشاهد عالمات خيبة األمل واإلحباط على وجوه العاملني في هذه 
الدور بغض النظر عن املستوى الوظيفي ولسان حالهم جميعا: ملاذا العاملون 
في دور الرعاية خارج اي اهتمام رسمي وحكومي، ماذا يريدون ان يقولوا لنا 

اتركوا املكان وانتقلوا للعمل في جهات أخرى؟! سنوات طويلة مضت ونحن 
نعيش على وعد وامل اقرار كادر وظيفي ينصفنا نحن ال نريد سوى إعطائنا حقنا 
ال نريد منة من احد وال نريد اجرا على عملنا االنس�اني سوى ارضاء ربنا ولكن 
الظلم حرام.. وزير يأتي وآخر يغادر منذ عش�رات السنني وجميعهم يقرون 
بأحقيتنا في الكادر واالمتيازات ولكن كله كالم في كالم، حتى »الفراش�ون« 

ف�ي وزارات الدولة كلها اخذوا كوادر وامتيازات باس�تثناء العاملني في دور 
الرعاية هل هذا هو جزاء موظفي هذا القطاع اإلنساني بامتياز ونصدق القول 
حني نقول لوال الرابط اإلنساني مع نزالء املجمع لكنا جميعا انتقلنا الى أماكن 

أخرى ننال فيها جزءا من حقوقنا.
وإننا نناشد أصحاب القرار سواء في الوزارة أو في مجلس ديوان اخلدمة 

املدنية أو في مجلس الوزراء إنصاف اخوانهم العاملني في دور الرعاية االجتماعية 
الذين ال يعرفون الراحة ودوامهم 24 ساعة في اليوم وسبعة ايام في األسبوع 
و365 يوما في الس�نة نرافق النزيل منذ دخول�ه الى اي دار من دور الرعاية 
وال نتخلى عنه مهما حصل. هذا غيض من فيض مما تطرق إليه املس�ؤولون 

والعاملون في دور الرعاية االجتماعية الذين فتحوا قلوبهم ل� »األنباء«:

الوكيل  البداية م���ع  وكانت 
املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية 
د.جاسم أشكناني الذي بادر إلى 
الق���ول إنني أخجل من ان انظر 
الى وجه اي م���ن املوظفني بعد 
خيبة األمل واالحباط نتيجة عدم 
شمول العاملني في دور الرعاية 
في الكوادر والزيادات التي اقرت 
مؤخرا، يعز علينا ان جند حتى 
املراسلني والفراشني في الوزارات 
االخرى حصلوا على كوادر، إما 
اجلنود املجهولون الذين يصلون 
الليل بالنهار في العمل ويقومون 
بأشرف مهنة وهي رعاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة فلم ينظر 
الى وضعهم، هذا حرام، حرام، 

حرام.
واننا ال نقرأ من الذي جرى 
انهم  سوى رسالة واحدة وهي 
يقولون للعاملني في مجمع دور 
الرعاية »اتركوا املكان وانتقلوا 
الى وزارات اخرى تأخذون فيها 

حقوقكم املعنوية واملادية«.
وأملنا كبير في ان يتم تالفي 
هذا اخلطأ الفادح بحق مواطني 
دور الرعاية االجتماعية لكي ال 
امام  انفسنا  الكارثة وجند  تقع 
نزالء دون مشرفني واخصائيني، 
ونأمل تالفي اخلطأ، خصوصا ان 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
مهتم كثي���را باملوضوع وكذلك 

وكيل الوزارة محمد الكندري.
وسبب التغيب ال ندري ما هو، 
هل هو عدم اس���تيعاب لطبيعة 
عمل ه���ؤالء اجلنود املجهولني، 
أم انه عمل فن���ي يحتاج لكثير 

من الصبر.

لن نسكت عن الظلم

بدوره، طالب مدير ادارة رعاية 
الس���نان  االحداث عبداللطيف 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية بأن 
ي���داوم مرة واحدة وخالل فترة 
دوام واحد في اي من دور الرعاية 
االجتماعية ويتلمس على ارض 
الواقع ما يعاني منه املوظف في 
هذه الدور، ماذا نقول؟ لقد خذلتم 
موظفي اش���رف مهنة انسانية، 
وجميع العاملني في مجمع دور 
الرعاي���ة مصاب���ون باالحباط، 
انتظ���روا طويال لكن انتظارهم 

كان هباء منثورا.
واكد السنان: لن نسكت عن 
هذا الوضع وسنطرق كل االبواب 
النصاف العاملني في هذا املجال 
االنساني، وقد طلبنا حتديد موعد 
لعقد اجتماع مع وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي فور عودته من 
اخلارج ملناقشة املوضوع واتخاذ 
االجراء املناس���ب ولنؤكد له ان 
االمور بدأت تخ���رج من ايدينا 
وان املوظف���ني رمب���ا ينتقلون 
الرعاية  بشكل جماعي من دور 
االجتماعي���ة، واذا اضطررن���ا 
فسننقل مشكلتنا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء وكل املسؤولني في 
الدولة، ألن ما يصيب دور الرعاية 
حرام بحق جنود يجاهدون في 
سبيل مساندة اخوانهم من اصعب 

فئات املجتمع.

املكان ام���ام اول فرصة، نتمنى 
من الوزارة والوزير ش���خصيا 

التحرك السريع.
إلقرار الكادر لهذه الفئة تقديرا 

جلهودهم في العمل اإلنساني.
ونناش���د نقابة العاملني في 
وزارة الشؤون التحرك السريع 
والوقوف الى جانب زمالئهم في 

دور الرعاية الحقاق احلق.

نستغيث بالدكتور محمد الصباح

أما العاملون في مختلف دور 
الرعاية فكانت صرختهم واحدة 
نناش���د رئيس دي���وان اخلدمة 
املدنية د.محمد الصباح انصاف 
اخوان���ه في مجمع دور الرعاية 

االجتماعية.
ال نريد سوى احلق، ونطالب 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
بالوفاء بالوعود باعتماد الكادر 
واقرار بدالت خاصة للعاملني على 
الفئات، مشرفة دار رعاية  هذه 
املعاقني عائشة املال واالخصائيات 
واملشرفات منى اشكناني وفايزة 
العيس���ى حتدثن باسم جميع 
العامالت في الدار مؤكدات نحن 
ال نطلب اكثر من حقنا ونتمنى 
على د.محمد الصباح ان يشرفنا 
بزيارة إلى الدار ومشاهدة طبيعة 

عملنا.
اننا نس���تغيث ب���ه، جميع 
العامالت في دار رعاية املعاقني. 
نحن الذي���ن ال نعرف اجازة او 
عيدا او يوم عطلة او وقت راحة 
نترك اسرنا وعائالتنا على مدار 
الساعة لنقوم بعملنا االنساني وال 
ننتظر سوى حقنا وهو املساواة 

مع غيرنا.
اننا نعمل اكثر من 12 ساعة 
يوميا، واننا نقدم اخلدمة جلميع 
املعاقني سواء داخل الدور او قبل 
دخولهم ف���ي منازلهم، نعرض 
انفسنا واطفالنا ومنازلنا خلطر 
انتقال اي عدوى او مرض بدون 
تردد الننا مؤمنات بعملنا ونطلب 
األجر من اهلل عز وجل لكن الظلم 
حرام، كل ما نري���ده االنصاف 

والعدل وهل هذا كثير؟!
ونقول للنقابة والعاملني في 
وزارة الشؤون نريد افعاال ال اقواال 

وكالما في الصحف.
ونناشد املسؤولني في الوزارة: 
أنصفوا من أفنى عمره في خدمة 
الفئ���ات االجتماعي���ة احملتاجة 

للرعاية اخلاصة.

عملنا أكثر عرضة للمرض

أما العاملون في دار رعاية 
املعاقني الرجال والذين حتدث 
باس���مهم كل من نائب مشرف 
الدار صالح الكندري واالخصائي 
محمد الكندري ومالحظي اخلدمة 
االجتماعي���ة ولي���د العمهوج 
وعبدالعزي���ز قائلني: اننا اهل 
الن���زالء وأولياء أمورهم نحن 
نتحمل كل املس���ؤولية عن اي 
ش���يء يحدث للنزالء، واولياء 
أموره���م تخل���و عنهم ونحن 
نرعاهم ونس���اندهم على مدار 

الساعة.
ورغم ذلك نحن في حالة من 
الدائم الوضاعنا من  النسيان 
قبل املسؤولني ملاذا يتم جتاهل 
من يقضي كل وقته في مساندة 
اآلخرين، نح���ن كل ما نريده 
االنصاف والعدل، ونحن نعاني 
من قلة االخصائيني واملشرفني 
واليوم بعد هذا الظلم الذي وقع 
علينا ستزداد املشكلة وسنجد 
أماكن أكثر  الى  اجلميع يغادر 

راحة وأقل مسؤولية.
ان هذا التجاهل ملطالب العاملني 
في دور الرعايةنفسره بأنه دعوة 
جلميع العاملني في املجمع ملغادرة 
املكان ولكن نحن مصرون على 
البق���اء ومصرون على ان نأخذ 
حقنا، اننا في دولة قانون ولن 
نتردد ف���ي اللجوء الى القانون 

للحصول على حقوقنا.

وأقول الخواني العاملني في 
اننا  الرعاي���ة االجتماعية  دور 
لن نهدأ كمديري ادارات ووكالء 
القطاع حتى تتم مساواتكم مع 

اقرانكم في الوزارات االخرى.

20 سنة ونحن ننتظر

اما مدير ادارة رعاية املعاقني 
خال���د املهدي فقال: ما يقارب ال� 
20 س���نة والعامل���ون في دور 
الرعاي���ة االجتماعية ينتظرون 
الكادر اخلاص به���م، كل وزير 
يتولى حقيبة وزارة الش���ؤون 
يعدهم باالنصاف واقرار الكادر 
ويؤكد له���م احقيتهم بالكوادر 
وامتيارات اخرى نتيجة عملهم 
في هذه املؤسسات االجتماعية 
بامتياز والتي تتعامل مع فئات 
حتتاج الى رعاية وعناية خاصة، 
لكن لالسف كلها وعود لم تبصر 
النور ب���ل اتت النتيجة مغايرة 
لكل اآلمال، جميع موظفي الدولة 
حصلوا على الكوادر والزيادات 
باستثناء العاملني في دور الرعاية 
االجتماعية وكأن الدولة تعاقبهم 
عل���ى خدمته���م الكث���ر الفئات 

االجتماعية حاجة الى خدمة.
واض���اف امله���دي ان قانون 
اقر مؤخرا أعطى  الذي  املعاقني 
املعاق وولي أمره امتيازات كثيرة 
)مالية وتخفيف ساعات العمل( 
وهو يقوم برعاية معاق واحد، فما 
بالهم غفلوا عمن يقومون برعاية 
913 معاقا متوزعني بني الرعاية 
االيوائية والنهارية وبنس���بة 
إعاقات عميقة اما متوس���طة أو 

شديدة.
ونتساءل: أال يستحق هؤالء 
االنصاف م���ع احترامن���ا لكل 
اجلهات التي منحت لها امتيازات 
لكن معظمهم يتعاملون إما مع 
أشخاص أسوياء أو مع أوراق، 
الرعاية  والعامل���ون ف���ي دور 
يتعاملون مع معاقني، ورغم كل 
معاناتهم وحرمانهم من االمتيازات 

لم يفكروا يوم���ا باالعتصام أو 
االمتناع عن العمل نتيجة الرابط 

االنساني بينهم وبني النزالء.
نتمنى ان يت���م تدارك االمر 
قبل ان تستشري ظاهرة االنتقال 
الى وزارات اخرى اكثر راحة وال 
التي  يتحملون فيها املسؤولية 
يتحملونها خالل العمل في دور 
الرعاية نحن نرفع الصوت عاليا 
اليوم ونقول للمسؤولني أنصفوا 
اخوانكم العاملني على مدار الساعة 
في دور الرعاية االجتماعية عبر 
امتيازات  اقرار كادر ومنحه���م 
وندعوهم لزي���ارة مجمع دور 
الرعاي���ة وقضاء دوام واحد مع 
النزالء وبعدها يقررون ما ميليه 

عليهم ضميرهم.
ان حالة املوظف���ني اليوم ال 
تسر أحدا فاالحباط سيد املوقف 
وجميعه���م يقولون لنا هل هذا 
مكافأة العامل���ني في هذه املهن 

االنسانية؟

كلها وعود في الهواء

أما مدير ادارة التأهيل املهني 
للمعاقني حم���د اخلالدي، فرأى 
ان جميع العاملني في مؤسسات 
الرعاية االجتماعية اكتش���فوا 
انهم كانوا يعيشون على  أمس 
وعود في الهواء منذ عش���رات 
السنني، ماذا نقول »أسمع كالمكم 
أفرح أرى أفعالكم أحزن«، كلمة 
احباط خيمت على العاملني في 
دور الرعاي���ة قليلة، انها خيبة 
أم���ل أصابت اجلميع أتس���اءل: 
أال يستحق من يعمل في ثالثة 
دوام���ات صباحية ومس���ائية 
وليلة مع حاالت ال يستطيع أي 
مسؤول ممن ينظرون في الكوادر 
ان يجلس معهم س���اعة واحدة 

للنظر والرعاية.
ه���ل يعقل من يقض���ي أيام 
االعياد وأيام االجازات والراحات 
ف���ي العم���ل مع ه���ذه احلاالت 
االنس���انية أن يتقاضى فقط 10 

دنانير، ومنذ عام 1992 لم تزيد 
فلسا واحدا.

الكويت  ونح���ن نتس���اءل: 
الدولة التي نفتخر جميعا بأنها 
من الدول الرائدة على مستوى 
العالم في تقدمي اخلدمات للفئات 
اخلاصة، أال يستحق العامل مع 
ه���ذه الفئات دعما بس���يطا من 

املسؤولني من خالل وضع كادر 
تشجيعي له لالستمرار في هذا 

العمل االنساني؟
أين املساواة بني  نتس���اءل: 

العاملني في وزارات الدولة؟
وهل جزاء العمل االنس���اني 
االهمال والنسيان، هل كلف احد 
نفسه باحلضور الى مؤسسات 

دور الرعاية واالطالع على العمل 
الش���اق واملضني الذي يقوم به 
املشرف واالخصائي قبل احلكم 

بعدم أحقيته بالكادر؟
مل���اذا صم���ت  وأتس���اءل: 
املسؤولون في الوزارة على هذا 
الظلم الواقع على العاملني فيها وال 
أجد جوابا لكل ذلك، ولكن نؤكد 
اننا لن نترك اخواننا املوظفني 
في هذا الظلم، وهناك الكثير من 
الوسائل املمكن اعتمادها للوصول 
الى حقهم وأخذه، ونحن واحلمد 
هلل في دولة القانون والعدالة، 
وأظن  ال اح���د يرضى بأن يقع 
الظل���م والغنب عل���ى فئة تعمل 
على مدار الساعة ملساندة فئات 
اجتماعية انس���انية حتتاج منا 

كل العناية.

قطاع الرعاية يعاني من هجرة 
الكوادر

أما مدير ادارة املس���نني علي 
حسن، فرأى انه طوال فترة عمله 
ف���ي دور الرعاي���ة وكان جميع 
املس���ؤولني يؤك���دون ضرورة 
تطوي���ر أداء العامل���ني س���واء 
كانوا كوادر فنية او متخصصة 
او مالحظ���ني او ف���ي الوظائف 
االش���رافية وان جميع القوانني 
التي مت اعتمادها والتي تدرس هي 
حتث على مشاركة دور الرعاية 
في التنمية االجتماعية وبالتالي 
دعم من يعمل مع هذه الشرائح 
االجتماعية واجب وقد بادر وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي بداية 
توليه حقيبة وزارة الشؤون الى 
االجتماع مع مديري القطاع وطلب 
وضع تصور لل���كادر الوظيفي 
وقدمنا له���م التصور تفصيليا 
ويشمل جميع الوظائف وعلمنا 
انهم تقدموا به الى ديوان اخلدمة 
املدنية وعقد اجتماع مع مسؤولي 
الديوان واليوم لم يدرس، فنسأل 
اي���ن ذهب؟ وملاذا لم يتم اقراره 
خاصة ان قطاع الرعاية يعاني 
من هج���رة للك���وادر الوطنية 
املتخصصة؟ واليوم بسبب عدم 
الهجرة، ونتألم  اقراره تزايدت 
خلروج الك���وادر ذات اخلبرات 
العالي���ة من العم���ل مع النزالء 
الى خارج الوزارة الن ذلك يؤثر 
سلبا على النزالء، نتمنى ان يتم 
تدارك االمر لكي ال يؤثر سلبا على 
النزالء وال يترك االثر السلبي على 
الداعمني واملساهمني في دعم قطاع 
الرعاية االجتماعية من اهل اخلير 

ومؤسسات املجتمع املدني.

اتركوا المكان وارحلوا

رأى مدي���ر ادارة احلضان���ة 
العائلية ب���در العوضي ان عدم 
شمول العاملني في دور الرعاية 
بالكوادر التي اقرت مؤخرا هي 
رسالة للعاملني في هذا القطاع 

االنساني تدعوهم لترك القطاع 
والعمل في اي جهة اخرى.

واتس���اءل اال يستحق الذي 
يترك اسرته في االعياد واالجازات 
الس���اعة في  ويعمل على مدار 
مساندة ذوي االحتياجات اخلاصة 
الدعم والتقدير، وهل مكافأة الذي 
يعمل مع اصعب فئات املجتمع 

احلرمان من ابسط احلقوق.
وملاذا ه���ذه النظرة الدونية 
له���ؤالء اجلن���ود املجهولني ان 
الكويت اول دولة على مستوى 
املنطقة والعالم العربي في توفير 
اخلدمات االجتماعية البنائها، ملاذا 
يظلم من يش���رف ويعمل على 

تقدمي هذه اخلدمات.
اننا اليوم بحكم مسؤوليتنا 
ع���ن رعاية هذه الفئ���ات نرفع 
الصوت عاليا جلميع املسؤولني 
انصفوا ابناءكم العاملني في دور 
الرعاية، وحولوا دعمكم الكالمي 
الى افعال عبر اعتماد كادر ينصف 
هذه الفئة التي تستحق كل الدعم 

املعنوي واملادي.
وترجموا اقوالكم بدعم الكوادر 
املختص���ة الوطنية بالفعل الن 
االس���تمرار في سياسة جتاهل 
هذه الش���ريحة العاملة في دور 
الرعاية سيؤدي حتما لتفريغ دور 
الرعاية االجتماعية من الكوادر 

الوطنية.
اننا نعل���ق آماال كبيرة على 
الش���ؤون د.محمد  عدالة وزير 
العفاسي لنصرة ابنائه واخوانه 
الرعاي���ة  العامل���ني ف���ي دور 
االجتماعية للمحافظة على هذا 
الذي ساهم  الصرح االجتماعي 
في رفع اسم الكويت عاليا، في 

مختلف احملافل الدولية.

هضم حق العاملين في دور 
الرعاية الى متى؟

التوعية  ادارة  ورأى مدي���ر 
واالرشاد د.فهد الوردان ان عدم 
اق���رار كادر للعامل���ني في دور 
الرعاية هو هضم حلقوقهم وهذا 

امر يجب أال يستمر.
ان هذه الشريحة من املوظفني 
تستحق كل التقدير على ما تقدم 
من عمل انس���اني في هذا املكان 
الطارد، لو تخلينا عمن يعمل مع 
املعاق واملسن واليتيم واحلدث 
نقول لهم دعوا هؤالء احملتاجني 

لكم دون معني.
ان املشرف واملشرفة هم االمهات 
واالباء واالبناء لهؤالء الفئات انهم 
يعملون ساعات متواصلة دون 
كلل او ملل اعتقد انهم بحاجة الى 
تقدير معنوي ومادي وال أقول 
مساواتهم بغيرهم بل اعطاؤهم 
ما يس���تحقون من مكافأة وبدل 
لتش���جيعهم على االس���تمرار 
في العمل ب���دال من بقائهم على 
حالة عدم االس���تقرار ومغادرة 

النقابة تهدد بتنظيم اعتصام وإيقاف 
العمل في حال عدم معالجة الخطأ

اكد رئيس نقابة العاملني في وزارة الشؤون رئيس احتاد 
عمال الكويت سالم الشبيب ان النقابة لن تقف مكتوفة االيادي 
وتتف��رج على ظلم اخوانها من موظفي دور الرعاية بل هي 
بادرت الى االتصال باملسؤولني وشاركت في املهرجان اخلطابي 
حول قضية حرمان بعض الشرائح من الكوادر والزيادات. 
وهن��اك توجه لتصعيد اخلطوات عبر تنظيم اعتصام كبير 
ف��ي دور الرعاية ووقف كل العمل في حال عدم اقرار كادر 
العاملني في دور الرعاية خالل االيام القليلة املقبلة. واضاف 
ان سكوت النقابة الفترة املاضية كان إلفساح املجال للمعاجلة 
عبر االتصاالت لكي ال تكون سلبية في التحرك. لكن هناك 
حدودا للصبر واالس��بوع املقبل سيشه��د الكثي��ر م��ن 
احل��ركات ملعاجلة اخلطأ الذي حص��ل بح��ق العاملني في 

دور الرعاي��ة.

)سعود سالم(املهدي متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان


