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مشاركة طالبية

طرق التدريس
طرق التدريس خطوات وأســاليب مختارة من قبل 
املعلم يســتخدمها لتوضيح وتبسيط موضوع الدرس 
وحتقيق أهدافه وتعتمد بشكل كبير على املعلومات أو 
املهارات التي يتم تدريسها، ولها العديد من اإليجابيات 
فهي حتفز الطالب على التفكير وتنمي ميولهم وقدراتهم 
وتساعدهم على اإلبداع، وتعلمهم القدرة على حل املشكالت 
بأنفسهم كما تراعي مستوياتهم املختلفة وميولهم ومراحل 
نضجهم وتوفر لهم املصادر التي تساعدهم على الفهم.

وال يقتصر املعلم على استعمال طريقة تدريس واحدة، 
بل ميكنه دمج أكثر من طريقة إن رأى أنها تساعد تالميذه 
في التعلم فيمكن له استخدام طريقة بصرية أو سمعية 
أو اجلمع بني كليهما كعرضه لڤيديو مثال، او استعمال 
غيرهــا من الطرق، فيجب على املعلم التنويع بني طرق 
التدريــس لكي يراعي الفروق الفردية بني طالبه وحتى 
ال يشــعر الطالب بامللل واإلحباط ويجب عليه كذلك أن 
يكون متمكنا من فهم املادة والهدف األساسي الذي يسعى 
إلى حتقيقه. ويختار املعلم طريقة التدريس املناسبة من 
خالل معرفته بالوســائل املتوافرة لديه داخل املدرسة، 
فيختــار الطريقة التي تثير انتباه الطالب على حســب 
أعمارهم ومدى مالءمة الطريقة لوقت احلصة ومستوى 
الطالب واستعداداتهم الذاتية لكي يضمن جناح طريقة 
التدريــس املســتخدمة. ومهما تنوعت طــرق التدريس 
املوجودة فإنها تعتمد على املعلم وكيفية قيادته للفصل 
ومدى معرفته للطريقة األنســب وكيف يســخر قدراته 
وإمكانياته وخبراته للوصول إلى الغاية التي يرجوها 

من التعليم.
هبة أحمد النبهان - كلية التربية - جامعة الكويت

خطباء احلسينيات: ضرورة احترام 
األديان واحلرص على بر الوالدين

عبداهللا الراكان

دعا خطباء احلسينيات ومجالس ذكر 
أهــل البيت النبوي إلــى ضرورة احترام 
االديــان وتعاليمهــا وعــدم االســتهانة 
بشرائعها، مشددين على ضرورة احترام 

الوالدين وبرهم في جميع األحوال. 
جاء ذلك خالل إحياء احلسينيات ليلة 
الثامن مــن احملرم، حيــث تناولت قصة 
استشــهاد القاســم بــن احلســن ومآثره 

ومناقبه. 
وفي حســينية عاشــور، أكد الشــيخ 
عبداهللا مال هادي ان االستخفاف بالدين 
ظاهرة في املجتمعات االسالمية، وتعني 
االنتقاص او االستهانة بالتعاليم الدينية، 
وقد يكون االســتخفاف فكريا بالتشكيك 
فيهــا، أو باالعتقاد وعــدم التطبيق على 
أرض الواقــع، مستشــهدا باآلية الكرمية 
(وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن 
تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا»، فعندما 

أمر موسى گ بني إسرائيل بذبح بقرة 
قابلوه باســتهزاء. وأشــار هــادي الى ان 
القاســم بن احلسن گ كان شابا صلب 
االميان لم يبلغ احللم، ولكنه خرج لنصرة 

اإلمام احلسني رغم صغر سنه.
وفي احلسينية اجلديدة، ألقى اخلطيب 
محمد شــبر محاضرة ذكر خاللها ان بني 
اسرائيل كان بامكانهم ان يذبحوا اي بقرة، 
لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم، 
وطلبوا مواصفات دقيقة للبقرة املطلوبة 
وذهبــوا ليبحثوا عنها ولــم يجدوها اال 
عند شاب من بني اسرائيل، حيث اشترط 
عليهم ان يســلخوا جلدها وميألوه ذهبا 
فاضطــروا الى تلبية طلبــه واصبح من 
أغنى النــاس، الفتا الى ان املولى عز جل 
اراد ان يفتــح على الشــاب أبواب اخلير 
النه كان بارا بأبيه. ووجه شــبر رســالة 
الى الشــباب قائــال: «اهللا اهللا في آبائكم 
واحترامهم وبرهم، وعليكم بالتزام األدب 

وعدم اجلفاء معهم».

احلسينيات ومجالس الذكر استعرضت مناقب القاسم بن احلسن

(أحمد علي) جانب من احلضور في حسينية عاشور  

الكندري: اجلمعيات التعاونية صمام األمان 
الغذائي.. ورائدة على مستوى دول اخلليج

محمد راتب

أعلن رئيــس مجلس 
الروضــة  إدارة جمعيــة 
وحولي التعاونية محمد 
يوسف الكندري أنه في عام 
١٩٦٢ صدر قانون تأسيس 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
فتأسست جمعية كيفان 
والشــامية ثــم العديلية 
والروضة وحولي، وتلتها 
باقي اجلمعيات التعاونية 
التي جتــاوز عددها أكثر 

مــن ٧٢ جمعية، وتعــد حاليا من أفضل 
األعمال نفعا للدولة، وهي متميزة على 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي.

وأوضح الكندري أن اجلمعيات جنحت 
فــي اإلصــالح والتطوير منــذ انطالقها 
ولم تقتصر أعمالها على تقدمي وتوفير 
اخلدمات الغذائيــة فقط بل تعدت ذلك، 
وأثبتت جدارتها في األعمال االجتماعية 
واالقتصاديــة، وخــالل األزمــات كأزمة 
الغزو الغاشــم حيث قدمــت تضحيات 
كبيــرة وأعمال جليلة إبــان تلك الفترة 
وما قدمته ايضا فــي جائحة «كورونا» 
التي لوال توفيرها للمخزون االستراتيجي 
للجمعيات ألصبحنا بأزمة كبيرة خالل تلك 
السنوات، إضافة إلى وقوف التعاونيني 
بكل تفان في الصفوف األمامية والعمل 
طيلة اليوم، حيث متكنت اجلمعيات من 
تقدمي املنتجات واملساعدات وتوفير الغذاء 
رغم االنتكاسة التي شهدها العالم كله.

وتابــع بــدأ املشــوار 
بتأسيس العمل التعاوني 
عندمــا قــام املؤسســون 
األوائــل بتلــك اخلطــوة 
الوطنية ومنذ ذلك التاريخ 
توالى على رئاسة مجالس 
إدارات اجلمعيات ثلة من 
األسماء الالمعة نكن لهم 
تقديرا وعرفانا ملا قدموه 
من جناحات ونفع للدولة 
وللمواطــن، ومنــذ تلــك 
الذكرى يحق لها أن تكون 
مفتخرة بريادتها وبتكملة 
مشوارها ملتزمة برسالتها القائمة على 
توفير كل احتياجــات املواطن وتطوير 

العمل االجتماعي.
وأشــار الكندري إلــى أن الكويت من 
أفضــل دول العالــم متيــزا وجناحا في 
العمــل التعاوني ملا تقدمــه من تطوير 
مستمر للخدمات بأنواعها من اجتماعية 
واقتصادية ودينية ورياضية وأنشطة 
متنوعة خلدمة الفرد واألسرة واهتمامها 
بإصالح املناطق وخدماتها للمساهمني، 
مؤكــدا ان الدولــة حرصت علــى رعاية 
احلركة التعاونية ملا تلمسته من مشاركة 
فعالــة للجمعيــات التعاونية من خالل 
تطوير وجناح العمل والنظم والسياسات 
التسويقية، فاحلركة التعاونية الكويتية 
رائدة وولدت من رحم املجتمع وهي نتاج 
ما جبل عليه اآلبــاء واألجداد وأهدافهم 
الســامية منذ تأسيســها خلدمة الوطن 

واملواطن.

محمد يوسف الكندري

«التجارة» ملفتشيها: دخول احملالت 
واملخازن خالل أوقات دوامها الرسمي

عاطف رمضان

قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة 
والصناعــة إن الوزارة أصــدرت تعميما 
ملفتشــيها فــي قطــاع الرقابــة التجارية 
وحماية املستهلك تضمن ضرورة االلتزام 

مبقتضيات واجباتهم الوظيفية.
وأضاف املصدر في تصريح لـ«األنباء» 
أن التعميم تضمن العديد من البنود منها، 
التزام املفتش التجاري بعدم الكشف عن 
أســرار املهنة أو أســرار املخالفات لغير 
املعنيني بها، وكذلك منع التفتيش في غير 
أوقات الدوام الرسمي إال بإذن مسبق من 
املسؤول اإلداري، وأيضا منع التفتيش في 
املناطق التي ال تتبع مقر العمل اإلداري إال 
بإذن مسبق من مسؤول املنطقة اإلدارية 

واملسؤول املباشر.
وتابع: وبحسب ما جاء في بنود التعميم، 

فإنه مينع سحب عينات أو حتريز بضاعة 
بدون مستند رسمي بيد املخالف، وممنوع 
أيضا فتح أو إغالق محل بدون منوذج رسمي 
معد بذلك، ووفق التعميم مينع التفتيش 
الشخصي أو تفتيش املقتنيات الشخصية 
ما لم تكن هناك شــبهة بجرمية مشهودة، 
ومينع دخول احملالت التجارية أو املخازن 
أو املصانــع أو ما في حكمها إال في أوقات 
دوامها الرسمي ووجود املسؤولني عليها.

وبــني املصدر انه مينــع أيضا حترير 
مخالفــة اال بوجود مرجع قانوني لها أو 
قرار وزاري، ومينع فتح احملال أو األماكن 
املشابهة عنوة أو فتح اخلزائن واألماكن 
املغلقة إال بواسطة صاحب العالقة أو بأمر 
من النائب العــام وبحضور رجال األمن 
لتنفيذ أمر النيابة، ووفقا للتعميم مينع 
كذلــك التدخني أو األكل والشــرب داخل 

املنشآت حال التفتيش عليها.

دعتهم لعدم الكشف عن أسرار املهنة أو املخالفات لغير املعنيني بها

مينع فتح احملالت عنوة إال بواسطة صاحب العالقة أو بأمر 
من النائب العام وحضور رجال األمن لتنفيذ أمر النيابة

مجلس بلدي

املنفوحي: جوالت ميدانية لرصد العقارات املخالفة

حترير ١٠ مخالفات إعالن حملالت في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بتنفيذ جولة تفتيشية على احملالت واملجمعات التجارية 
واألســواق املوازية مبنطقة أســواق القرين مبحافظة مبــارك الكبير، للتأكد من 
التزامهم بالقوانني واللوائح املعمول بها في البلدية. وفي هذا الســياق، أكد مدير 
إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة طالل عقاب حرص 
الفريق الرقابي في اإلدارة على تطبيق احملالت شروط وضوابط البلدية الواردة 
بالئحة احملالت واإلعالنات من خالل تنفيذ جوالت 
تفتيشية على احملالت التجارية واألسواق املوازية 

بكل مناطق احملافظة.
وأشار إلى أن اجلولة التفتيشية التي مت تنفيذها 
على احملالت التجارية مبنطقة أسواق القرين أسفرت 
عن حترير ١٠ مخالفات إعالن حملالت تضمنت إضافة 
إعالن من دون ترخيص وعدم صيانة اإلعالن وعدم 

جتديد ترخيص اإلعالن.
ولفــت إلى تواصــل اجلوالت التفتيشــية على 
احملالت واألسواق املوازية خالل الفترتني الصباحية 
واملسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كل اإلجراءات 
القانونية حيال مخالفي القوانني واللوائح املعمول 

بها في البلدية.

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد 
املنفوحي قرارا يتضمن التالي:

مادة أولى: تكليف جلنة متابعة 
مخالفات البناء بالقرار اإلداري رقم 

(A٢٠/٢٠٢٢) باملهام التالية:
٭ عمــل جــوالت ميدانيــة بكافــة 
احملافظات سواء من خالل اعضاء 
اللجنــة او برفقة موظفي اإلدارات 
املعنية وفرق الطوارئ املســتعان 
بهم لرصد جميع العقارات احململة 

باملخالفــات القائمــة منهــا وقيــد 
اإلنشاء.

٭ الوقوف على االجراءات القانونية 
املتخذة من قبل موظفي البلدية حيال 
العقارات املخالفة كل في نطاق عمله.

٭ بيان أوجه القصور واإلهمال في 
اتخاذ االجراءات القانونية من قبل 
موظفي البلديــة (إن وجد) ومدى 
التزام االدارات املعنية بالضوابط 
القانونيــة والتعاميم والتعليمات 

اإلدارية املعمول بها.
٭ احلــق في طلــب احالة املوظف 

املتقاعس عن عملــه الى التحقيق 
دون النظــر الى مســماه الوظيفي 

اإلشرافي.
٭ للجنة في ســبيل إجناز مهامها 
حق طلب اي بيانات او مســتندات 
لدى االدارات املعنية بالبلدية، كما 
لها االستعانة مبن تراه من املوظفني 
علــى ان تنتهي مــن تكليفها خالل 

شهر من تاريخ عقد اول اجتماع.
٭ على اجلهات املختصة تنفيذ هذا 
القرار - كل فيما يخصه - ويعمل 

م. أحمد املنفوحيبه من تاريخ صدوره.

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولة طالل العقاب

إحالة املوظف املتقاعس عن عمله إلى التحقيق دون النظر إلى مسماه اإلشرافي

مبناسبة مرور ٦٠ عاماً على تأسيسها

بروفيسور طارق سنان: األشعة التداخلية
تعالج آالم عرق النسا دون احلاجة لتدخل جراحي

كشف استشاري األشعة 
التداخليــة األســتاذ بكلية 
الكويــت  الطــب جامعــة 
بروفيســور طارق ســنان 
عــن قدرة وجناح األشــعة 
التداخلية في عالج أمراض 
عرق النسا التي يعاني منها 
الكثيرون خاصة فئة الشباب 
وكبار السن من اجلنسني.

وأكد بروفيســور سنان 
انــه من املمكــن عالج عرق 
النسا دون جراحة، الفتا الى 
ان ذلك يتم وفقا ملا يشــعر 
به املريض من ألم واسبابه.
وأوضح انــه في حاالت 
االنزالق الغضروفي يتم عمل 
عالج تداخلي بالشــفط او 

األعصــاب القطنيــة فيتــم 
عمل عــالج تداخلي بحقن 
جذور األعصــاب أو التردد 
احلراري جلذور األعصاب 

النهاء االلتهاب.
وبّني بروفيســور سنان 
انه بالنسبة حلاالت التهاب 
او خشــونة مفصل الورك 
أو مفصل احلوض اخللفي 
فيتم عالجهما اوال باحلقن 

او التردد احلراري.
وأضاف انه فيما يتعلق 
بحــاالت التهــاب العصــب 
التهابــات  او  الثمبثــاوي 
األعصــاب الطرفية خاصة 
بالنسبة ملرضى السكري تتم 
الســيطرة على املرض اوال 

األعصــاب مثل االحســاس 
او الصدمــات  بالتـنـمـــيل 

الكهربائية او وخز اإلبر.
بروفيســور  وأوضــح 
ســنان أن مــن األســباب 
العديدة التي قد تؤدي إلى 
اإلصابة بعرق النسا انزالق 
الديسك أو حدوث ضيق في 
العمود الفقري او االنزالق 

الفقاري.
وبــني أن عــالج ســبب 
اإلصابة بآالم عرق النسا يتم 
عن طريق التدخل احملدود 
باستخدام األشعة التداخلية 
حتت تأثير املخدر املوضعي 
دون احلاجــة الــى عمل اي 

فتح جراحي.

ثم يتم تقييم األلم بعدها.
بروفيســور  وأوضــح 
طــارق ســنان أن عــالج 
عرق النســا يتم عن طريق 
التدخل احملدود حتت األشعة 
التداخلية هو اسم يطلق على 
كل ألــم ناجم عن تهييج او 
ضغط شديد على العصب 
الوركي الذي يعتبر العصب 
األطول في جسم اإلنسان، 
حيث يبدأ من الطرف األدنى 
من اجلبل الشــوكي أي من 
خلفيــة احلــوض، مــرورا 
باألرداف والفخدين وصوال 

إلى أكف القدمني.
وأضاف ان األلم يصاحب 
التهــاب  أعــراض  ببعــض 

البروفيسور طارق سنان

الليــزر لعــالج الغضروف 
وبالتالي يخف األلم.

وأضــاف: اما بالنســبة 
التهــاب جــذور  حلــاالت 


