
كشفت جنان بهزاد أمني عام اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة عن إطالق اجلمعية 
برنامج التعليم اإللكتروني كجزء من 
برنامج املدارس اخلضراء، واستكماالً لدور 
البرنامج في التوعية والتدريب العلمي، 
وللمساعدة في ضمان استمرارية أنشطة 
التعليم والتدريب عبر مجموعة واسعة 
من مواد التعلم املتاحة على اإلنترنت وعن 
طريق األدوات الرقمية خلدمة األغ��راض 

التعليمية املختلفة. 
وأك���دت ب��ه��زاد  أن��ه م��ن خ��الل برنامج 
التعليم اإللكتروني األول نسعى لدعم 
وتطوير املتعلم وال��وص��ول للمعلومات 
البيئية التي ال تتوفر في املناهج التعليمية، 
ومت تصميم ال��ب��رن��ام��ج ليقدم املفاهيم 
األساسية للبيئة والتنمية املستدامة وهو 
برنامج يستهدف طلبة املدارس من جميع 
املراحل وما يتميز به أن املادة العلمية في 
إطار البيئة الكويتية وتركز على فهم أفضل 
اخلدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية 
حلياة اإلنسان والتي ميكن االستفادة منها 

كسلوك يومي.
وأوضحت أن اختيار الوسائل التعليمية 
يشكل حتديا أساسًيا في تصميم التعليم 
التقليدي واالل��ك��ت��رون��ي وف��ي ظ��ل توافر 
الكثير من مواد التعلم املتاحة واملجانية 
على االنترنت مت االستعانة بأفالم الفيديو 
القصيرة التي مت إنتاجها من خالل مركز 
التوثيق واإلع���الم البيئي ف��ي اجلمعية 
ل��زي��ادة التعلم التفاعلي ال��ذي يزيد من 
عامل التحفيز بالصوت والصورة لتحقيق 
نتائج أفضل للمتعلم السمعي والبصري 
واالختبار لتحقيق تعلم النمط بالقراءة 
والكتابة«، مضيفة: »أنتجت اجلمعية مواداً 
تعليمية من خالل برامجها في السنوات 
اخلمسة املاضية وال��ت��ي ه��ي ع��ب��ارة عن 
منصة تعليمية متاحة ب��امل��ج��ان تخدم 
األغراض التعليمية املختلفة وتصل املتعلم 
باملعلومات التي ال تتوافر ف��ي املدرسة 
فهي خ��الص��ة رح���الت ميدانية وحقلية 
وخبرات مهنية ملتطوعني في مجاالت البيئة 
املختلفة«، مشيرة إلى أن املواد التعليمية 
متوفرة على قناة اجلمعية على يوتيوب 
وهي مساهمة في ضمان االستمرارية في 
أنشطة التعليم والتدريب من املنزل وتهدف 
بشكل خاص ملساعدة أولياء األم��ور التي 
أصبحت مهمة املراجعة العلمية عبء كبير 
ف��ي النظام التعليمي اجل��دي��د عليهم مع 

وجود الطالب في املنزل اآلن.
وذك��رت جنان بهزاد أن إغالق املدارس 
املمتد من شهر فبراير املاضي أب��رز دور 
التعليم االلكتروني الذي احتاج إلى إغالق 
امل���دارس لالستجابة له وم��ن هنا جاءت 
املسئولية املجتمعية لتوفير مواد التعليم 
املجانية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
لضمان وصولها ل��آب��اء وتهدئة القلق 
واإلجابة على أسئلة الطفل والطالب والذي 
شكل دورا مضاعفا على األس��رة في ظل 
تأثرها بالظروف اخلارجة عن سيطرتنا، 
إن االستجابة الفعالة حلالة ال��ط��وارئ 
هذه يجب أن يشمل اآلباء الذين يحتاجون 
للموارد واألدوات والدعم للقيام بهذا الدور 
بفعالية«، الفتة إلى أن من ايجابيات هذا 
األزمة هي نشأة مناذج تربوية جديدة تعزز 
التعلم خ��ارج الفصل الدراسي وممارسة 
سلوك مختلف كاستخدام التكنولوجيا 
بشكل أكثر فعالية وكيفية إشراك اآلباء في 

التعليم.
وبينت أم��ني ع��ام جمعية البيئة أن 
إدراج م��واد الفيديو التعليمية املرتبطة 
في البرنامج جاء بناء على خطة برنامج 
امل��دارس اخلضراء املطبقة سنويا حسب 
ما مت تسجيله من رغبات في بداية العام 
كأهم أهداف املدارس، وقدم برنامج التعليم 
االلكتروني األول عشرة محاور رئيسية 
ف��ي املرحلة األول���ى وشملت على قانون 
حماية البيئة، والتغير املناخي، والنباتات 
الفطرية ف��ي دول��ة ال��ك��وي��ت، واحملميات 

الطبيعية، وإدارة املخلفات املنزلية الصلبة 
والبيئة البحرية في دولة الكويت«، مضيفة 
»استفاد من البرنامج شريحة مختلفة 
من اإلناث والذكور بنسبة متفاوتة وكان 
البرنامج مفتوحا ملشاركة جميع فئات 
املجتمع ومن املالحظ اهتمام الفئة العمرية 

األصغر )15-25 عاما( باملشاركة.
وأكدت بهزاد أن اختبار الثقافة البيئية 
العامة كانت النتائج ت��دل على اهتمام 
املشاركني بالقضايا احمللية ومعرفتهم فيها 
باإلجابة الصحيحة على ما يتعلق بطيور 
البيئة البحرية في الكويت، والنباتات 
الفطرية والكائنات البحرية وأدنى تقييم 
للمعرفة بالتغير امل��ن��اخ��ي وال��غ��ازات 
الدفيئة، فتعثر أكثر من نصف املشاركني 
في معرفة مصادر غاز امليثان في الغالف 
اجلوي والذي يعتبر من الغازات الدفيئة 
املسببة لالحتباس احل���راري ومصادره 
ع��دي��دة أهمها تربية امل��اش��ي��ة، النفايات 
وال��وق��ود األح��ف��وري«، مضيفة: أم��ا أكبر 
احملميات الطبيعية فهي محمية مبارك 
الكبير البحرية وك��ان��ت اإلج��اب��ة عليها 
بنسبة %11 فقط وه��ي أكبر احملميات 
الطبيعية في دولة الكويت وتقع في شمال 
جزيرة بوبيان وتشمل جزيرة وربة، تبلغ 
مساحتها 515 كيلومترا مربعا، وأعلنت 
كمحمية طبيعية عام 2011. وبشكل عام 
فإن نسبة اإلجابات الصحيحة هي 50% 
جلميع األسئلة وه���ذا م��ا ميثل التحدي 
لفريق عمل برنامج امل���دارس اخلضراء 
للوصول لعدد أكبر من املشاركني لنقل 
الثقافة البيئية وتعزيز السلوك املسؤول 

جتاه األسرة والطبيعة.
ولفتت جنان بهزاد إلى أن إغالق أبواب 
امل���دارس أم���ام وج��ه ال��ف��ي��روس للحد من 
فرص انتشاره كان من استجابة لتوصيات 
املختصني الحتواء انتشار جائحة كورونا، 
وب��ذل��ك وض��ع ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
التعليم عبر االنترنت أو التعليم عن بعد 
أو أي من املسميات التي ال خ��الف عليها 
على محك التطبيق، الفتة إلى أن عمليات 
اإلغ��الق أث��رت على %90 من الطالب في 
العالم ونفذت العديد من ال��دول برامج 
ميسرة الستمرارية التعليم للجميع من 
خالل التعلم عن بعد، مضيفة: وكان الدافع 
للمؤسسات التعليمية للتحول للتعليم 
االلكتروني هو التقليل من تأثر العملية 

التعليمية ولضمان استمرارها.
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10156 883 حالة وارتفاع اإلجمالي إلى  شفاء 

11 حالة وفاة 1008 إصابات جديدة بـ »كورونا«.. و  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس السبت تسجيل 1008 إصابات 
جديدة بفيروس كورونا املستجد 
)ك��وف��ي��د 19( خ��الل ال24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
26192، ف��ي ح��ني مت تسجيل 11 
حالة وف��اة إث��ر إصابتها باملرض 
ليصبح م��ج��م��وع ح���االت ال��وف��اة 

املسجلة حتى أمس 205 حاالت.
 وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند في 
بيان ل� )كونا(: إن جميع احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها باملرض 
»مخالطة حل��االت تأكدت إصابتها 
وأخ����رى ق��ي��د ال��ب��ح��ث ع��ن أس��ب��اب 

العدوى وفحص املخالطني لها«.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
ال1008 السابقة تضمنت )287 
حالة ملواطنني كويتيني( و)229 
حالة ملقيمني من اجلنسية الهندية( 
و)171 حالة ملقيمني من اجلنسية 
املصرية( و)133 حالة ملقيمني من 
اجلنسية البنغالديشية( وبقية 

احلاالت من جنسيات أخرى.
وأض����اف أن امل��ص��اب��ني بحسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع )324 
حالة مبنطقة الفروانية الصحية( 
و)215 مبنطقة األحمدي الصحية( 
و)163 مبنطقة حولي الصحية( 
و)196 مبنطقة اجلهراء الصحية( 

و) 110 ح��االت مبنطقة العاصمة 
الصحية(.

وح���ول أع���داد اإلص��اب��ة بحسب 
املناطق السكنية أف��اد السند بأنها 
جاءت على النحو التالي )92 حالة 
في منطقة الفروانية( و )81 في 
منطقة جليب الشيوخ( و )67 في 
منطقة العبدلي( و)62 في منطقة 

حولي(.
وفيما يخص آخر املستجدات في 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في العناية 
امل��رك��زة بلغ 206 ح��االت ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد 
- 19( وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة15831 حالة.
وح���ول م��راك��ز احل��ج��ر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي املؤسسي 
اإلل��زام��ي خ��الل ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية عدد 52 شخصاً، وذلك بعد 
القيام بكافة اإلج���راءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا مدة ال 
تقل عن 14 يوماً في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتباراً من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة املاضية 
بلغت 3661 مسحة، مشيراً إلى أن 

مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر 
من 290013 فحصا.

وج��دد السند الدعوة للمواطنني 
واملقيمني مب��داوم��ة األخ���ذ بكافة 
س��ب��ل ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب مخالطة 
اآلخ��ري��ن واحل���رص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني موصيا 
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة 
ال��ص��ح��ة واجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة في 

ال��دول��ة ل��الط��الع على اإلرش���ادات 
وال��ت��وص��ي��ات وك���ل م��ا م��ن شأنه 
امل��س��اه��م��ة ف���ي اح���ت���واء ان��ت��ش��ار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في 
وقت سابق أمس شفاء 883 حالة من 
املصابني بالفيروس، ليرتفع بذلك 
عدد احل��االت التي تعافت ومتاثلت 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسللشفاء في البالد إلى 10156 حالة.

بهزاد:  نسعى لدعم وتطوير املتعلم والوصول للمعلومات البيئية التي ال تتوفر في املناهج التعليمية

»حماية البيئة« أطلقت برنامج التعليم اإللكتروني 
كجزء من برنامج املدارس اخلضراء

جنان بهزاد
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د. عبدالله السند

أعلنت مديرة إدارة الشؤون 
ال��ن��س��ائ��ي��ة بلجنة التعريف 
باإلسالم النسائية  جناة الطويل 
عن إشهار إس��الم 142 مهتدية 
من شتى اجلنسيات واجلاليات 
من ضيوف الكويت وذلك خالل 
شهر رمضان املبارك من خالل 
اس��ت��ث��م��ار وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 

االجتماعي عن بعد.
وقالت الطويل: رغم التحديات 
التي شهدها الشهر الكرمي إال اننا 
بفضل الله وتوفيقه ثم بتعاون 
ودعم احملسنني حققنا إجنازات 
م��ب��ارك��ة ف���ي ش��ت��ى امل��ج��االت 
منها توزيع عدد 182٥حقيبة 
هداية الكترونية حيث تضمنت 
احلقيبة كتباً وم���واد إعالمية 
وف��ي��دي��وه��ات ت��وض��ح اإلس��الم 
لغير امل��س��ل��م��ني. وك��ذل��ك قمنا 
بتكثيف وتعزيز التواصل مع 
شريحة املهتديات اجل��دد وقد 
زاد عدد املستفيدات عن 4٥00 
مهتدية حيث قامت الداعيات 
بشرح آداب الشهر الفضيل لهن 
كونهن ج��دي��دي عهد باإلسالم 
ويحتجن إلى من يعلمهن أحكام 
الصيام وال��ه��دف منه وغيرها 
من األسئلة واالستفسارات التي 

جتيب عليها داعياتنا. 
وتابعت: كان لغير املسلمني 

نصيًبا م��ن ال��ت��واص��ل  ع��ن بعد 
حيث قامت داعياتنا بإجراء عدد 
666 اتصال مع غير املسلمات 
ش��رح��ن لهن اإلس���الم ،ك��م��ا مت 

إجراء عدد 366 مقابلة دعوية.
وأضافت: كما قدمنا دروس 
تعليمية بلغ عددها 183 درس 
استفاد منها مئات املهتديات، 
بجانب تقدمي 348 محاضرة  

دع��وي��ة، وك���ان للقرآن الكرمي 
نصيباً مميزاً خالل الشهر حيث 
اقمنا 141 حلقة تالوة لألطفال 
اس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا 302 م��ش��ارك 
وم��ش��ارك��ة ع��ن ب��ع��د، وك��ذل��ك 
أقمنا 1٥7 حلقة قرآنية أخرى 
للمهتديات اجل��دد وبفضل الله 
القت احللقات تفاعالً مميزاً من 
اجل��م��ي��ع. وبينت ال��ط��وي��ل  أن 

»نسائية التعريف باإلسالم« 
وزع���ت خ��الل الشهر الفضيل 
أكثر من 1٥42 سلة إفطار صائم 
للمهتديات اجلدد ضمت السالل 
أهم احتياجات الشهر الفضيل 
وتكفي السلة األس���رة قرابة 
الشهر وغيرها من االجن��ازات 
ال��رائ��دة ال��ت��ي حققتها اللجنة 

خالل الشهر الفضيل.

نسائية »التعريف باإلسالم«: إشهار إسالم 
142 مهتدية »عن بعد« خالل شهر رمضان

محاضرة دعوية عن بعد

»ك��ون��وا دع���اة م��ن البيت« 
ش��ع��اراً رف��ع��ه م��رك��ز الهداية 
للتعريف ب���اإلس���الم، التابع 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
معلنا استئناف العمل مبرحلة 
جديدة لتعليم وتوجيه ودعوة 
اجل��ال��ي��ات، مت��اش��ي��اً م��ع خطة 
احلظر اجلديدة التي مت اإلعالن 
عنها وخصوصا احلظر الشامل 
لبعض امل��ن��اط��ق، وي��أت��ي ذلك 
ضمن  مشروع – بلغني اإلسالم 
– وهو املشروع املوجه للعمالة 
املنزلية ولغيرهم ومن جميع 
اجلاليات بأسلوب جديد يراعي 
ظ��روف احلظر ويوفر خدماته 

مجانا للمواطنني والوافدين.
ويتوفر لدى املركز بفروعه 
املختلفة ال��ع��دي��د م��ن ال��دع��اة 
املعتمدين  الذين وبفضل الله ثم 
بجهودهم دخل اإلسالم العديد 
م��ن األش��خ��اص ف��ي اإلس���الم، 
ففي آخر تقرير فرع املركز في 
الفروانية بلغ ع��دد املهتدين 
لعام 2020م وحتى شهر مايو 
24 مهتد 10 من الرجال و14 

من النساء. 
أما في فرع املركز حملافظتي 
األح��م��دي وم��ب��ارك الكبير بلغ 
ع���دد امل��ه��ت��دي��ن ل��ع��ام 2020م 
وح��ت��ى نهاية شهر م��اي��و 34 
مهتد 12 م��ن ال��رج��ال 22 من 
النساء ، وجدير بالذكر أن عدد 
من دخلوا اإلسالم في هذا املركز 
للعام 2019 ) 90 ( شخصاً، أما 
في العام 2018  ) 82 ( شخص 

.

وقد تأثر املركز كحال غيره 
م��ن اجل��ه��ات م��ن اجلمعيات 
وال��ل��ج��ان اخل��ي��ري��ة ب��ظ��روف 
ان��ت��ش��ار ف���ي���روس ك���ورون���ا، 
حيث توقف التواصل واللقاء 
م��ب��اش��ر م���ع اجل��ال��ي��ات ل��ل��رد 
على االس��ت��ف��س��ارات والشبه 

ح��ول اإلس���الم وأص��ب��ح اللقاء 
والتواصل عبر برامج التواصل 
االجتماعي وال��ت��ي حتقق من 
خاللها بفضل الله دخ��ول عدد 
من احلاالت في اإلسالم مؤخرا .

ويعمل املركز إميانا بأهمية 
ال��رس��ال��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا في 

التبليغ وال��دع��وة إل��ى اإلس��الم 
دي��ن احل��ق واستغالال لوجود 
ه��ذه اجلاليات بيننا، فقد قال 
رس���ول ال��ل��ه صلى ال��ل��ه عليه 
وسلم في احلديث: »فوالله أن 
يهدي بك رجال واح��دا، خير لك 

من أن يكون لك حمر النعم«.

مركز الهداية للتعريف باإلسالم يستأنف عمله 
مبرحلة جديدة لتعليم وتوجيه ودعوة اجلاليات

التعليم بلغات متنوعة

زحف الرمال من مظاهر التصحر


