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د.عادل الفالحد.فهد الوردان

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.ع���ادل الفالح ان الكويت رحبت بعودة احلجاج 
العراقيني مرورا بالكويت للس���نة اخلامسة على 

التوالي.
واضاف ان احلجاج العراقيني الذين عبروا الكويت 
الى األراضي املقدسة بلغ عددهم خمسة آالف حاج 
وصلوا على ث���الث دفعات وقامت وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة 

بتقدمي جميع اخلدمات لهم.
وقال د.الفالح ان عودة احلجاج العراقيني متت 
بسالسة ودون معوقات ويرجع ذلك لتعاون جميع 
اجلهات املعنية والتي سعت لتنفيذ رغبة القيادة 
السياسية في هذا اجلانب للعمل على رعايتهم وفتح 
احلدود لهم في طريق عودتهم بعد اداء مناسكهم 
في األراضي املقدسة في اململكة العربية السعودية. 
واختتم د.الفالح بأن هذا ش���أن الكويتيني ألنهم 

يعملون على احملافظة على حسن اجلوار.

بلغ عددهم 5 آالف حاج عبروا الكويت

الفالح: عودة الحجاج العراقيين تمت بسالسة
انطالق أعمال الدورة التدريبية للمعاقين في الحضانة العائلية

الوردان: بدء العمل الفعلي في مشروع األم البديلة خالل أيام
اختيار س�يدتين لإلقام�ة  مع أبن�اء دار الطفولة لمدة 3 أش�هر

بشرى شعبان
كشف مدير إدارة احلضانة العائلية د.فهد 
الوردان ع���ن تنظيم اإلدارة لدورة تدريبية 
إلزامية جلميع املوظف���ني في اجلهاز الفني 
ب���اإلدارة حتت عن���وان »االرتباط العاطفي 

لألبناء«.
وقال في تصريح صحافي ان أعمال الدورة 
انطلقت امس وتس���تمر ملدة 3 أيام مبعدل 
محاضرتني في اليوم، وخالل الفترة الصباحية 
ويتولى كل من مراقبي اإلدارة منى الس���الم 
ود.مناحي العازمي القاء احملاضرات، باالضافة 

الى ورقة عمل مقدمة من مدير اإلدارة بعنوان 
»البيئة اآلمنة لأليتام«، س���تلقيها باإلنابة 
بدرية الغمالس. واضاف ان حلقات نقاشية 
عدة ستعقب هذه الدورة ينطلق العمل بها 
مطلع يناير املقبل وجميع التوصيات التي 
س���تصدر عن هذه احللقات ستكون ملزمة 
التنفيذ من قبل اإلدارة بعد رفع مذكرة بشأنها 
الى وكيل الوزارة والوكيل املساعد للقطاع، 
ووضع اآللية الفنية للتنفيذ من قبل اللجنة 

الفنية في اإلدارة.
واضاف ان اإلدارة تهدف من وراء تنظيم 

هذه األنشطة الى إشراك جميع العاملني في 
وضع خطة عمل اإلدارة وطرق وأس���اليب 
التعامل مع األبناء، وأيضا مس���اهمتهم في 

معاجلة اي مشكلة.
وكشف د.الوردان عن بدء العمل الفعلي 
خالل األيام القليلة املقبلة في مش���روع األم 
البديلة بعد ان مت اختيار سيدتني لإلقامة مع 
أبناء دار الطفولة ملدة 3 اشهر فترة التجربة، 
موضحا ان مبرة الصناعات الوطنية قامت 
بتمويل هذا املشروع اإلنساني من حيث تأهيل 

األسر وتكاليف فترة التجربة.

142 جيجا بايت حجم البيانات المحملة من الموقع

الشعيب: 752 ألف زائر لموقع قطاع المساجد اإللكتروني  ونعمل على تطوير االتصال بالجمهور
التواص�ل م�ع زوار الموقع عبر رس�ائل sms وتوفير قاع�دة بيانات خريط�ة غوغل لجميع مس�اجد الكويت 

يش���هد العالم منذ سنوات 
ثورة معلوماتية هائلة، أدت 
الى تطور كبير في وس���ائل 
االتصال واملعرفة اإللكترونية، 
ما أدى الى تسابق املؤسسات 
والهيئات واملصالح احلكومية 
واخلاصة لتقدمي أفضل ما لديها 
في هذا املجال لتحقيق األهداف 
املنشودة واملسؤوليات املخولة 
بها جتاه الشريحة املستهدفة، 
ومن بني املؤسسات احلكومية 
التي دخلت هذا السباق وحققت 
في���ه تفوقا ملحوظ���ا، قطاع 
املس���اجد في وزارة األوقاف 
والشؤون االس���المية، وذلك 
من خ���الل تطوي���ر »املوقع 
اإللكتروني« اخلاص بالقطاع 
)www.masajed.gov.kw( الذي 
بلغ عدد زواره 752 ألف زائر 
خالل الفترة من 1 يناير املاضي 

ال���ى 1 اجل���اري، وبلغ حجم 
البيانات احململة من املوقع 142 
جيجا باي���ت، ليصبح واجهة 
مشرفة ملا يقوم به القطاع من 
مجهود ضخم يتمثل في اداء 
وتنفيذ مجموعة من املهام في 
إطار مسؤولياته عن املساجد 
في الكويت ورعايتها واإلشراف 
عليها. كما ان هذه اخلطوة جاءت 
في سياق السعي الدائم لقطاع 
املساجد لتحديث آليات العمل 
واالرتقاء مبستوى اخلدمات، 
وتسهيل عملية االتصال بني 
جمهور املسلمني ورواد املساجد 
من جهة، وبني القطاع مبختلف 

إداراته من جهة اخرى.
وقال وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
قد يتصور البعض ان عملية 

تطوي���ر املوق���ع اإللكتروني 
اخلاص بقطاع املس���اجد أمرا 
عاديا، لكن احلقيقة انها خطوة 
في غاية األهمي���ة ملا حتققه 
من أهداف كانت طموحات ثم 
أصبحت واقعا ملموسا يتمثل 
في اآلتي: توصيل رسالة املسجد 
الى املواطن���ني واملقيمني في 
الكويت خاصة وإلى املسلمني 
في العالم عامة، إبراز اجلانب 
اإلعالمي وتسليط الضوء على 
كل ما هو مميز وجديد في قطاع 
املساجد وإداراته، اإلعالن عن 
أنشطة املساجد وإبرازها على 
الساحة احمللية، عمل أرشيف 
كامل خلطب اجلمعة، متابعة 
أخبار القطاع في وسائل اإلعالم 
الكويت، عمل  املختلفة داخل 
فهرس كام���ل إلدارات القطاع 
التواصل  وبياناته���ا وكيفية 

مع أقسامها وموظفيها، إتاحة 
الفرص���ة ملس���تخدمي املوقع 
لالس���تفادة م���ن املطبوعات 
واإلصدارات اخلاصة بالقطاع، 
البحث عن مس���اجد  إمكانية 

الكوي���ت من خ���الل املوقع، 
إمكاني���ة التواصل مع إدارات 
املساجد من خالل املوقع، تفعيل 
دور احلاس���ب اآللي في حياة 
األئمة واخلطباء والتعامل مع 

شبكة اإلنترنت.
ان  الش���عيب  وأوض���ح 
تطوير موقع قطاع املس���اجد 
جاء بعد دراسة جلميع املواقع 
اإللكترونية اخلاصة بوزارات 
األوقاف في جميع الدول العربية 
للوقوف على مميزات كل موقع 
واالستفادة من خبرات اآلخرين، 
وقد مت تصميم املوقع اجلديد 
بأحدث لغات البرمجة العاملية 
التصميم لكي  وأفضل برامج 
يساير التكنولوجيا احلديثة، 
كم���ا روع���ي ف���ي تصميمه 
األلوان،  البساطة، وتناس���ق 
وسرعة األداء. وأشار الشعيب 

الى اهم اخلدمات املتميزة التي 
يقدمها موقع قطاع املس���اجد 
للجمهور، وذكر منها: عرض 
خطبة اجلمع���ة املوزعة من 
قبل الشؤون الفنية، واخلطبة 
املذاعة تلفزيونيا على املوقع، 
أفضل اخلطب املنتقاة من قبل 
اإلدارات )لالستماع او التحميل(، 
جميع أنشطة املساجد الثقافية 
اليومية )دروس، محاضرات، 
خواطر، ندوات، لقاءات تربوية 
وإميانية(، عرض الستضافات 
العلماء واملش���ايخ من جميع 
الدول اإلس���المية التي يقوم 
بها قطاع املساجد عبر إداراته 
املختلفة، صفحة خاصة )منبر 
الدع���اة( للمتميزين من دعاة 
قطاع املس���اجد ينشرون من 
خاللها خواطرهم وأنشطتهم 
وإصداراتهم وكذلك س���يرهم 

الذاتية، إرس���ال أنشطة قطاع 
أنواعها  املس���اجد مبختل���ف 
بصف���ة دورية ال���ى الراغبني 
املس���جلني بالقائمة البريدية، 
يستطيع رواد املساجد تقدمي 
اي مقترح او ش���كوى تخص 
املس���اجد من خ���الل املوقع، 
قاعدة بيانات ومعلومات عن 
املساجد في الكويت والعاملني 
بها، مكتبة عامة لكل أنش���طة 
املساجد )املقروءة، املسموعة، 
املرئية(، عرض ملسابقات قطاع 
املس���اجد مبختل���ف أنواعها، 
وتق���دمي كل املعلومات عنها، 
الترويحية  عرض لألنش���طة 
والرياضية والثقافية اخلاصة 
بالعاملني في قطاع املس���اجد، 
عرض فوري لألخبار املتعلقة 
باملساجد والعاملني فيها. ميكن 
للعاملني في قطاع املساجد تقدمي 

أفكارهم ومقترحاتهم وإبداعاتهم 
من خالل املوقع. ولفت الشعيب 
الى ان األمر لم يتوقف عند هذا 
احلد، وهناك خدمات قيد التنفيذ 
يتم اعدادها لتصبح متاحة لرواد 
املوق���ع منها: 1 � قاعدة بيانات 
خريطة )غوغل( جلميع مساجد 
الكويت، 2 � التواصل مع زوار 
املوقع من خالل استخدام تقنية 
رسائل )SMS(، 3 � عرض لألذان 
بأفضل أصوات املؤذنني العاملني 
بقطاع املساجد، 4 � فتح الباب 
أمام املبدع���ني من رواد املوقع 
لتحميل إبداعاتهم الدينية من 
أناشيد وفالشات دعوية. وختم 
الشعيب حديثه بالتأكيد على 
ان خطوة تطوير موقع القطاع 
تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير 
العمل وأداء العاملني في قطاع 

املساجد.

وليد الشعيب


