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»األوقاف« توجه األئمة والخطباء إلى الدعاء 
لألمير وولي العهد في خطب الجمعة

أكدت أن هذا ما درجت عليه من التأكيد على الدعاء لولي األمر

وجه وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
املساعد لشؤون املساجد وليد الشعيب خطابا 
الى أئمة وخطباء املساجد طالبهم فيه بالدعاء 
في خطبة اجلمعة لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وسمو ولي العهد األمني.
ج���اء ذلك في تعميم اداري مت توزيعه على 
ادارات املس���اجد بهذا الش���أن قال فيه: ان من 
دواعي ش���كر نعم اهلل تعالى واحملافظة على 
االجواء اآلمنة التي نعيش فيها سواء مواطنون 
ومقيمون في ظل قيادتنا الرشيدة الدعاء لولي 
األمر، انطالقا من قول���ه تعالى )يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر 
منكم( � النساء 59، وقول الرسول ژ »خيار 
أئمتك���م الذين حتبونهم ويحبونكم وتصلون 

عليهم ويصلون عليكم«، أخرجه مسلم، وما استقر عليه العمل 
في هدي الس���لف الصالح واخللف من الدعاء لوالة االمر، حيث 
ان صالح الرعية بص���الح الراعي، وقول االمام احمد والفضيل 

وغيرهما: »لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها 
إال في اإلمام«.

وختم الشعيب قائ ال: ان دولة الكويت حتتفل 
ه���ذه االيام بذكريني عزيزتني، ويومني من أهم 
أيامه���ا الوطنية وهما يوم االس���تقالل ويوم 
التحرير، وهذه االحتفاالت امنا هي تأكيد على 
حالة االستقرار التي تنعم بها الكويت وينعم 
بها شعبها واملقيمون على أرضها، وانها ملناسبة 
عظيمة أن نتوجه الى اهلل س���بحانه وتعالى 
بالدعاء لصاحب الس���مو األمير وس���مو ولي 
عهده األمني، ان يحفظهما بحفظه، وان يشملهما 
برعايته، وان يلبسهما ثوب الصحة والعافية، 

وأن يجعل عملهما في رضاه سبحانه.
وهذا ما درجت عليه وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية من التأكيد على الدعاء لولي االمر في خطب اجلمعة 
التي تلقى في مساجد الكويت، وفق اهلل اجلميع ملا يحبه ويرضى 

وأدام على بالدنا نعمة األمن واألمان.

وليد الشعيب

على فترتين »صباحية ومسائية«

غرفة طوارئ في قطاع المساجد 
لتلقي شكاوى المصلين ابتداء من 1 أبريل

يستعد قطاع املساجد في وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية النشاء غرفة طوارئ 

لتلقي شكاوى املصلني ورواد املساجد.
صرح بذلك وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
املساجد وليد الشعيب، مشيرا الى ان غرفة 
الطوارئ س���تبدأ عملها في 1 ابريل املقبل، 
وسيتم تلقي الش���كاوى خالل اليوم على 
فترتني، االولى صباحية وتبدأ في الساعة 
الثامنة صباحا حت���ى الثانية بعد الظهر، 
والفترة الثانية مسائية وتبدأ من اخلامسة 

حتى الثامنة مساء.
وأوضح الش���عيب انه س���يتم جتهيز 
غرفة الطوارئ بخطوط اتصال مباش���رة � 
سيعلن عنها فيما بعد � وموظفني الستقبال 

الشكاوى والتعامل معها وفق آلية محددة 
تبدأ بتحويل الشكوى الى اجلهة املعنية من 
االدارات واملكاتب التابعة لقطاع املس���اجد 
ومتابعته���ا ملعرفة ما وصل���ت اليه وعمل 
تقارير بهذا اخلصوص ترفع للوكيل املساعد 
لشؤون املساجد لالطالع واملتابعة ومعرفة 
النتائج واحللول للشكاوى التي تلقتها غرفة 
الطوارئ في الفترة الزمنية التي ش���ملها 
التقرير، وس���يكون هناك فرق طوارئ في 
كل ادارة من ادارات القطاع مهمتها التعامل 

الفوري مع موضوع الشكوى.
وعن سبب انش���اء غرفة للطوارئ قال 
الشعيب: ان السبب في انشاء هذه الغرفة 
يرجع المور اهمها: ما حققته غرفة الطوارئ 

التي انشئت في شهر رمضان املاضي وساعدت 
بشكل كبير في سرعة التعامل مع موضوع 
الشكوى ايا كان نوعه، كذلك حتقيق التواصل 
املستمر مع رواد املساجد وتوفير اكبر قدر 
م���ن الراحة لهم والتيس���ير عليهم في اداء 

العبادة.
وختم وكيل وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية املساعد لشؤون املساجد تصريحه 
بقوله: ان قطاع املساجد هو اجلهة املسؤولة 
عن املساجد في الكويت وهو املناط به تهيئتها 
للعبادة واداء رسالتها السامية على وجه يليق 
مبكانتها في املجتمع وفي نفوس املسلمني، 
ومن هنا يأتي االهتمام بالشكاوى ذات الصلة 

بهذه االمور والقضاء على مسبباتها.

تحديث خصائص 
الخرسانة 

لمقاومة األمالح
نظم معهد اخلرسانة االميركي 
فرع الكويت بالتعاون مع شركة 
للم���واد اخلصوصية  الغ���امن 
محاضرة بعنوان »اس���تخدام 
امليكروسيلكا في انتاج خرسانة 
عالية اجلودة ألعمال اجلسور 
البحرية«، وذلك في  واملنشآت 
ألقى  مقر الشركة بالش���ويخ. 
احملاضرة روبرت تويس املدير 
الفني لشركة اليكم النرويجية، 
وحضر احملاضرة عدد كبير من 
املختصني واملهتمني بهذا املجال 
من مختلف القطاعات الهندسية 

والصناعية في الكويت.
في بداية االمسية العلمية، قام 
مساعد املدير العام بشركة الغامن 
للم���واد اخلصوصية م.خليفة 
الفضالة، بتعري���ف احلضور 
بتط���ور الش���ركة ومصانعها، 
التوس���ع املستقبلية،  وخطط 
الهواري كلمة  ألقى د.معتز  ثم 
معه���د اخلرس���انة األميركي، 
وقام بتعريف احلضور بخلفية 
احملاض���ر العلمي���ة ومؤهالته 

االكادميية.
وأجرى تويس في محاضرته 
مقارنة بني مختلف املواصفات 
العاملية لتحديد أكثرها مالئمة 
لظ���روف الكويت، وحتدث عن 
مدى التأثيرات الفعلية الناجتة 
من اضافة امليكروسيلكا لتحسني 
خصائص اخلرس���انة ملقاومة 
الس���لفات والكلوريدات  امالح 
وتقليل النفاذية، وبالتالي اطالة 
عمر املنش���أ ملا يزيد على 100 
عام. كما ب���ني التأثير الواضح 
لتحسني الظروف البيئية الناجتة 
عن استخدام مادة امليكروسيلكا 
انتاج  ف���ي  كبديل لالس���منت 
اخلرسانة، ومن ثم تقليل انبعاث 
غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجت 
من تصنيع االسمنت وبالتالي 
حتسني الظروف البيئية احمليطة. 
وضرب احملاضر بعض االمثلة 
من املشاريع التي مت انشاؤها من 
جسور ومبان ذات طبيعة خاصة، 
حي���ث مت تعدي���ل مواصفاتها 
باستخدام امليكروس���يلكا، ما 
ادى الى تقليل التكلفة النهائي 

للمنشأ.
وفي نهاية احملاضرة، مت فتح 
باب النقاش، حيث قام احملاضر 
باالجابة عن استفسارات احلضور 
ف���ي النق���اط الت���ي تضمنتها 
محاضرته، وف���ي نقاط اخرى 
في مجال تخصصه. وقد أعرب 
احلضور عن استحس���انهم ملا 
تلقوه من معلومات علمية قيمة، 
ومتنوا تكرار مثل هذه اللقاءات 

العلمية املتميزة.


