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بقيمة 5.5 ماليين دينار

باحثو مركز الوسطية من دون رواتب 
للمرة الرابعة على التوالي!

»الديوان« يدعو 43 مواطنة لمراجعته اليوم

»السكنية«: توقيع عقد إلعادة 
تأهيل بيوت مشروع الظهر

الراجحي: الوقف مصدر أساسي
لتغذية المشاريع الخيرية واإلنسانية

يعاني اكثر من 20 باحثا من 
حملة الدكتوراه واملاجستير و32 
موظفا اداري����ا في املركز العاملي 
للوس����طية من توق����ف صرف 
رواتبهم منذ 3 أشهر، وهي املرة 
الرابعة خالل عامني التي تتوقف 
فيها الرواتب عن الصرف حيث 
جرى توقيفها قبل ذلك ملدد تتراوح 
بني اربعة اش����هر وثالثة بفارق 
بسيط بني املدتني دون مسوغات 
معلومة او مفهوم����ة للعاملني. 
وخاطب العاملون ممن ال ميتلكون 
اي مصادر صرف اخرى ويعملون 
بنظام الدوامني عدة جهات رسمية، 
لكن دون ايجاد ألي بصيص أمل 
إلنهاء معاناتهم. ويرى العاملون 
ان علة مشكلتهم تكمن باعتماد 
صرف رواتبه����م من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية، حيث اس����تجاب 
مشكورا رئيس الديوان عبدالعزيز 
الزبن في اح����دى مرات التأخير 
الس����ابقة، لكنها كانت استجابة 
اذ اعتمد املوافقة على  منقوصة 
صرف ستة شهور فقط من رواتب 

العاملني، كان قد مر منها في حينها 
اربعة اشهر، وقد نبهنا حينها الى 
امكانية جتدد املشكلة مرة اخرى 
بعد شهرين، بعد انتهاء موافقة 

صرف األشهر الستة.
ويواجه العاملون ازمات مالية 
حقيقية بسبب هذا التأخير مثل 
االيجارات الشهرية التي استدانوا 
من أجلها وكذا األقساط الشهرية 
املتعددة الوجوه بدءا بأقس����اط 
مدارس أطفاله����م وليس انتهاء 
بأقساط س����ياراتهم ومقتنيات 
بيوته����م وهي ما ه����ددت كثيرا 
منهم مبساءالت قانونية في ظل 
وضع ومستقبل حرج وغير واضح 
املعالم. ويناشد العاملون كال من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح � بصفته رئيس مجلس 
ادارة ديوان اخلدمة � والنواب وكل 
اجلهات الرسمية املعنية سرعة 
ايجاد احلل����ول العملية لوضع 

الباحثني غير املستقر.

املدنية  اعلن ديوان اخلدمة 
اس���ماء 43 مواطن���ة مدعوات 
ملراجعت���ه الي���وم اخلمي���س 
الستكمال املس���تندات متهيدا 
لتوظيفهن في اجلهات احلكومية، 

وفيما يلي أسماء املدعوات:
شيخة جازع جفني العازمي  ٭

دالل طارق علي الفوزان  ٭
حس���ون  ف���زاع  س���عدة   ٭

العنزي
ع���ذاري عيس���ى عب���اس   ٭

السلمان
عذبية دهش عبداهلل املهمل  ٭
سميرة حمود عبيد الهوله  ٭

مجب���ل  مب���ارك  فاطم���ة   ٭
العازمي

حم���اد  مب���ارك  فاطم���ة   ٭
العازمي

ف���ارس  خليف���ة  عالي���ة   ٭
الدبوس

هدية علي شامخ العنزي  ٭
جن���ان عط���ا عبدالرض���ا   ٭

سلمان
رمي محمد فالح العازمي  ٭

نورة باني نايف الهاجري  ٭
ه���دى عب���داهلل ظويه���ر   ٭

الرشيدي
ندى علي الصباغ  ٭

شيخة نزال فهيد العازمي  ٭
ه���ال س���ليمان جويع���د   ٭

الدوسري
محس���ن  حام���د  س���ارة   ٭

العازمي

منى عبداهلل سالم الوطيان  ٭
جنلة حمد عامر العرق  ٭

أمل محمد عبداهلل الهاجري  ٭
زهراء جواد حسن موسى  ٭

عائش����ة مدل����ول محس����ن   ٭
العنزي

مينا مجيد صبي  ٭
نزلة حميد حجي العنزي  ٭

رمي فالح متعب الهدبة  ٭
أنوار صباح مذخر العنزي  ٭
حال وسمي خلف الظفيري  ٭

محم���د حري���ر  موض���ي   ٭
الظفيري

مرمي مطلق جدوع العتيبي  ٭
هناء مطر طحيشل العازمي  ٭

عل���ي  محم���د  ابتس���ام   ٭
البلوشي

نورة فهد خلف العالج  ٭
جنيبة فاضل محمد األمير  ٭

مخل���ف  خل���ف  أثي���ر   ٭
احلسيني

أم���ل حيدر عباس ش���مس   ٭
الدين

عايدة بدر يوسف الرمح  ٭
سلمى فالح شجاع احلربي  ٭

ع���ذاري محس���ن عبداهلل   ٭
العجمي

حتري���ر ص���الح ابراهي���م   ٭
احلبيل

آالء شاكر منصور القطان  ٭
أشواق هاشم سند الصليلي  ٭

وضح���اء عب���داهلل ناصر   ٭
الرويشد

حمد العنزي
وقع مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.علي الفوزان 
العقارية  عقدا مع شركة اإلمناء 
بقيمة بلغت نحو 5.5 ماليني دينار، 
ويتضمن العقد إعادة تأهيل بيوت 
مشروع الظهر واخلاص بعدد 132 
بيتا وإنشاء وإجناز وصيانة عدد 
3 بيوت وإنشاء وإجناز وصيانة 
اخلدمات الرئيسية، باالضافة الى 
محطة محوالت فرعية عدد )منوذج 
2 مح����ول( بالقطع����ة )1 � داخل 
السياج( مبشروع الظهر اإلسكاني 

مبدة أقصاها 730 يوما.

اعتبر أمني عام االمانة العامة 
الزكاة بجمعية االصالح  للجان 
االجتماع����ي س����عد الراجحي ان 
الوق����ف هو افض����ل هدية ميكن 
لش����خص ان يهديها لش����خص 
يحمل له مكنون����ا من احملبة أو 
املعزة، ذلك أن الوقف يرفع من قدر 
احلسنات واملثوبة عند الشخص 

املهدي واملهدى اليه.
واض����اف ان الوق����ف تعبير 
حقيقي عن احملبة ملا فيه من لفتات 
دينية واخ����رى اجتماعية تربط 
املهدى اليه بشالل من احلسنات 
غير منقطع مادام هذا الوقف قائما 

ومؤديا لدوره املنوط به لتغذية انشطة ومشاريع خيرية وانسانية 
مختلفة. وأشار الى ان الوقف كقيمة هو قيمة ربانية يوظف املال في 
رضا الرب تبارك وتعالى، كما انه يخدم االغراض االنسانية والتنموية 
في املجتمع، ويوظ����ف قيم التكافل بني فئ����ات املجتمع املختلفة مبا 
يغطيه حلاجات الناس ضمن أغراض الوقف احملددة من قبل الواقف. 
وتطرق الى وقفي����ات االمانة التي ذكر منها وقفي����ة »رب ارحمهما« 
اخليرية التي تؤس����س لقيم مجتمعية زاخ����رة بالتكافل بني االبناء 
وآبائهم كونها هدية عبارة عن س����هم في وقفية عامة ينفق ريعها في 
مص����ارف اخلير املختلفة لالب أو لألم تعبيرا عن احملبة والوفاء بني 

مكونات وعناصر االسرة.

م. علي الفوزان

سعد الراجحي


