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اخلريجون في صورة تذكارية

المسيطير: قيادة الحرس حريصة على االرتقاء بمستوى الرماية
احتفل احلرس الوطني امس بتخريج دورة »املس����دس 
املتقدمة« اخلامسة للضباط التي انعقدت في ميدان املسدس 
في معس����كر كاظمة مبش����اركة ضباط م����ن وزارة الداخلية 
وحضور آمر ميادين الرماية في احلرس الوطني املقدم الركن 
سالم املسيطير. وقال املقدم املسيطير في كلمته خالل احلفل 
ان ما حصل عليه املشاركون في الدورة من تدريبات مكثفة 
انعكست على أدائهم وأهلتهم للحصول على تقديرات مرتفعة 

معربا عن تهنئته للخريجني بهذا االجناز.
وأكد حرص قيادة احلرس الوطني على االرتقاء مبستوى 
الرماية لدى كل منتسبي احلرس متمنيا للضباط اخلريجني 
املزيد من العطاء واالرتقاء ورفع مستوى كفاءتهم القتالية.
واعرب املس����يطير عن ش����كره وتقديره للخريجني على 
التزامهم وتنفيذهم توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني 
ممثلة في رئيس احلرس الوطني س����مو الشيخ سالم العلي 
الصباح ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر عبداهلل الدعي للمحافظة 
على أمن الكويت وحماية مقدراتها في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو األمير القائد االعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي عهده األمني.

خالل االحتفال بتخريج دورة »المسدس المتقدمة« الخامسة للضباط

عبداللطيف البصيري 

بندر النصافي

 البصيري: يشهد إقبااًل واسعًا من قبل المتبرعين

بيت الزكاة أنجز توسعة 
مركز ضاحية عبداهلل السالم

»نقابة األوقاف«: لماذا تتأخر 
رواتب العاملين بالمساجد؟

قام بيت الزكاة بالتوسع في 
مركز ضاحية عبداهلل السالم، 
والعمل على زيادة مساحته، 
ف���ي خطوة إيجابي���ة تندرج 
حتت مب���دأ التنمي���ة الذاتية 
واالستجابة لضرورات املرحلة 
الراهنة، حيث شهد املركز إقباال 
واسعا من املتبرعني في فترته 
األخيرة، وجاء هذا العمل من 
بيت الزكاة تلبية الحتياجات 

عدد كبير من الرواد.
وقال رئيس قسم تبرعات 
الزكاة  املراكز اإليرادية ببيت 
عبداللطيف البصيري إن املركز 
يقوم بتلبية احتياجات العديد 
من املناطق القريبة منه، مقدما 
خدماته بتميز الفت لالنتباه، 
وأه���م هذه اخلدم���ات خدمة 
اس���تقبال تبرعات املتبرعني، 
وتس���ويق املشاريع اخليرية 
املتعددة، فضال عن خدمة وزن 

استنكر بندر النصافي رئيس 
نقابة العاملني في وزارة األوقاف 
تأخر صرف الرواتب واملكافآت 
املخصص����ة للعامل����ني بقطاع 
املس����اجد من بن����د اإليراد عن 
العامة لألوقاف  طريق األمانة 
وذلك بسبب بعض اخلالفات في 

االمانة العامة لألوقاف.
وذكر النصاف����ي انه وردت 
الى النقابة العديد من شكاوى 
املوظفني العاملني بالقطاع بسبب 
االض����رار به����م وتأخر صرف 

حقوقهم.
وتس����اءل النصاف����ي: م����ن 
املستفيد من هذا التأخير مع انها 
رواتب ومكافآت مستحقة ومت 
االتفاق عليها بني قطاع املساجد 

الذهب واحتس���اب زكاة املال 
واألسهم، كما يقدم املركز خدمة 
الرد على استفسارات املتبرعني 
الشرعية املتعلقة بالزكاة، من 
خالل فريق علمي إفتائي على 

علم وخبرة وكفاءة عالية.
ولفت إلى تردد عدد كبير من 

واألمانة العامة لالوقاف، فلماذا 
توقف؟

وقال: نطالب وزير االوقاف 

املتبرعات على املركز بصورة 
متزايدة، يعمل على استقبالهن 
موظفات مدربات على قدر كبير 
م���ن املهارة والوعي مبا يجب 
تقدميه من خدمات، وذكر أن 
التبرعات من  املركز يستقبل 
خالل وس���ائل متعددة تسهل 
التس���ليم والتس���لم،  عملية 
منها: جهاز ك���ي نت والنق��د 

وشي��ك.
وبنينّ البصيري أن االنتعاشة 
التي مير به���ا مركز ضاحية 
عبداهلل السالم نتيجة منطقية 
مل���ا يبذله املوظفون من جهد، 
وما يقدمونه من معاملة طيبة 
واستقبال رائع ملن يتردد عليهم، 
هذا بصرف النظر عن مواسم 
اخلير التي يكثر فيها املقبلون 
التبرع والعمل اخليري  على 
مثل ش���هر رمض���ان املبارك، 

وعيدي الفطر واألضحى. 

بالتدخل والتصدي بحزم لهذا 
اخللل والضرر الذي يقع على 
شريحة من املوظفني القائمني على 
بيوت اهلل، وان تكون اإلجراءات 
سريعة وفورية لرفع الظلم عنهم، 
واذا لم حتل املشكلة برفع الظلم 
عنهم وص����رف احلقوق ألهلها 
فإن النقابة ل����ن تقف مكتوفة 
األيدي حيال هذا الظلم الواقع 
على بعض موظفي الوزارة في 
قطاع املساجد وسنتخذ كل إجراء 
يحفظ حقوق املوظفني، وختم 
الظلم  النصافي تصريحه بأن 
ظلمات يوم القيامة وان الظلم 
مرتعه وخيم، والتأكيد على أن 
حقوق املوظفني خط أحمر محذرا 

من التمادي في هذا الظلم.


