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 لوبيز: التمارين الرياضية تفرز
هرمونات السعادة الداخلية

»فلكس للمنتجعات والعقارات« تنظم حلقة نقاش صحية لموظفي مؤسسة البترول

مارسيا نوفو لوبيز

في فلكس وتناسب كل األعمار 
واالهتمام���ات. فهنال���ك برامج 
متنوعة للمبتدئني واحملترفني 
وللصغار وللكبار وهذا غيض 

من فيض.
وختمت لوبيز حلقة النقاش 
مؤكدة على أن التمارين الرياضية 
ال تغير فقط من منط احلياة بل 
هي ايضا تقود الى إفراز هرمونات 
السعادة الداخلية التي تعرف ب� 

»األندورفينز«.

االنتظام في ممارس���ة الرياضة 
وعادات تناول الطعام هما عامالن 
أساسيان في احلصول على حياة 
خالية من الصحة والس���عادة 
الى جه���ود »فلكس«  مش���يرة 
لتقدمي يد العون بكل ما أوتيت 
من خبرات في مختلف مرافقها، 
لتنظيم ه���ذه العادات وبالتالي 
احلصول على نتائج مرضية. كما 
كشفت النقاب عن باقات تدريب 
مختلفة ينظمها خبراء الرشاقة 

نظم���ت ش���ركة »فلك���س 
للمنتجع���ات والعقارات« حلقة 
نقاش حتت عنوان »الرش���اقة 
في حياتك« وذلك في مؤسس���ة 
البترول الكويتي���ة. وقد لقيت 
احملاض���رة أصداء واس���عة بني 
أوساط املش���اركني واحلضور 
الذي���ن حصل���وا باإلضافة الى 
الثقافة البدني���ة، على عروض 
ممي���زة م���ن خصوم���ات على 
مختل���ف مرافق فلك���س والتي 
تتضمن فلكس فيتنس، فلكس 
للعائلة، فلكس سبا وصالون، 
ومرك���ز احلمية فلكس غورميه 
باإلضافة الى داشينغ ديفا صالون 
االظافر العريق الذي ينقل خبرات 
نيويورك ال���ى الكويت. وكانت 
احملاضرة قد ألقت الضوء على 
احلاجة امللح���ة للحصول على 
بنية صحية خالية من األمراض 
وللتش���جيع على تطوير سبل 

العيش ملختلف االعمار.
وتكمن الغاية الرئيسية من 
تنظيم حلق���ة النقاش من قبل 
فلكس، في إيجاد حلول عملية 
وفعالة لنمط احلياة غير الصحي 
الذي يعيشه معظم املجتمع مع 
التش���ديد على حقوق مختلف 
شرائح هذا املجتمع في ممارسة 

حياة صحية.
من هنا ناقشت مديرة مركز 
الرشاقة في فلكس مارسيا نوفو 
الرياضة  لوبيز أهمية ممارسة 
بشكل يومي اذ من شأنها منحنا 
القوة الالزمة ملمارس���ة مختلف 
احتياجات احلياة اليومية. كما 
أشارت لوبيز إلى دور التمارين 
الرياضية في حتسني قوة اجلسد 
والذهن على حد سواء باإلضافة 
إل���ى ضمان حياة صحية حتفل 

بالسعادة.
وأوضح���ت لوبي���ز أن عدم 

»ديسكفري تشانل« تعرض »برج الحمراء«
 »Build It Bigger« ضمن برنامج

املعمارية املدهشة والتحديات 
الهندسية التي واجهتها وتغلبت 
عليها هذه املشاريع عند بنائها، 
فمن أطول أفعوانية في العالم 
إلى نفق القطارات الضخم حتت 
بحر مرمرة في تركيا، وصوال 
إلى مش���روع »شاطئ الراحة« 

في أبوظبي.
ب���ول ويلينج، نائب  وقال 
رئيس القنوات لالسواق الناشئة 
في أوروبا وإفريقيا والش���رق 
األوسط، ديسكفري نتووركس: 
»اعتمدت دول مجلس التعاون 
اخلليجي منهجا فعاال في مسيرة 
التطور والنمو وكانت النتيجة 
النهائية مدنا فتية حيوية ومميزة 
تزخر باملشاريع الفريدة، على 
غرار برج »احلمراء« في الكويت 
و«»برج دبي« و»س���كي دبي« 
في دبي، و»شاطئ الراحة« في 
أبوظبي، وقد غطت »ديسكفري« 
جميع هذه اإلجنازات والعديد 
غيرها، حيث كشفت للمشاهدين 
في جميع أنحاء املنطقة رحالت 
امللهمة  التح���دي والقص���ص 
وراء هذه املشاريع التي تفوق 

اخليال«.
ويعكف مقدم البرنامج داني 
إنتاج »باودر  فورستر وطاقم 
اللقطات  إع���داد  هاوس« على 
األخيرة في الكويت، وس���يتم 
البرنامج عل���ى قناة  ع���رض 
ديسكفري في عام 2010 املتاحة 
على ش���بكة قن���وات »أوربت 

شوتامي«.

الش���اهق، ولكن  هذا االرتفاع 
التحدي األكبر يكمن في حتويله 
إلى حتفة معمارية عظيمة، إذ 
ميثل »برج احلمراء« بالنسبة 
لي ناطحة س���حاب صحراوية 
فريدة من نوعها تتخطى سياقها 
العاملي واحمللي  العام بطابعه 

املزدوج«.
ويطوف داني فورستر العالم 
ليلقي الضوء على املش���اريع 

احلجر التقليدي املشغول يدويا، 
وبالتالي سيكون »برج احلمراء« 
أحد أعظم االبراج هندسيا على 
مستوى العالم، فيما حتافظ هذه 
التحفة املعمارية على ارتباطها 
الوثيق باملكان كونها تس���تمد 
الش���رق  جذورها من موروث 

األوسط«.
وأوض���ح: »بطبيعة احلال، 
ليس من السهل بناء برج مبثل 

السماء ليراها اجلميع، وكم هو 
رائع أن يتمت���ع برج احلمراء 

بالصفتني في آن معا«.
وأضاف: »يضفي البرج مزيدا 
من الروعة على املناظر الساحرة 
ملياه اخلليج من جهة الشمال، 
بينما يحجب أش���عة ش���مس 
الكويت احلارقة من اجلنوب، 
وق���د مت بناء البرج من الفوالذ 
والزجاج املتطورين، وكذلك من 

يعكف البرنامج التلفزيوني  
ال���ذي   ،»Build It Bigger«
يستكشف املشاريع الرائدة التي 
تشكل ثورة هندسية ومعمارية 
حول العالم، على تصوير »برج 
احلمراء«، العمل الهندسي املبدع 
ف���ي الكويت. وم���ن املقرر بث 
احللقة على قناة »ديسكفري« 

الفضائية في عام 2010.
البرنامج  وسيقوم مضيف 
داني فورستر في هذه احللقة 
اخلاصة بكش���ف اخلصائص 
الفري���دة التي يتميز بها »برج 
املتوقع للبرج  احلمراء«، ومن 
إحداث ثورة في األفق العمراني 
ملدينة الكويت، حيث سيرتفع 
412 مت���را لينض���م بذلك إلى 
أطول عش���ر ناطحات سحاب 

في العالم.
وسيكشف داني فورستر عددا 
من السمات الفريدة التي يتمتع 
به���ا البرج كون���ه أول ناطحة 
سحاب منحوتة في العالم وأطول 
بناء مكسو باحلجر على سطح 
األرض، وسيقوم خالل البرنامج 
بالتعمق في التقنيات املستخدمة 
في بناء البرج التي لم يس���بق 

استخدامها من قبل.
وقال فورستر: »تعد ناطحات 
السحاب نوعا ساحرا من املباني، 
فهي من جهة تعتبر منش���آت 
ش���ديدة اخلصوصية ومتاحة 
فقط ملن يستأجرون فيها، ولكنها 
متثل من جهة أخرى معالم عامة 
ترمز إلى روح املدينة وتعانق 

داني فورستر أمام »برج احلمراء«

عقد مجلس ادارة بيت الزكاة 
اجتماعا الثالثاء املاضي 12/29 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للش���ؤون 
ووزير العدل ووزير االوقاف 
والش���ؤون االسالمية رئيس 
الزكاة  ادارة بي���ت  مجل���س 
املستشار راشد احلماد في املقر 
الرئيسي لبيت الزكاة بجنوب 
الوزير  الس���رة، حيث رّحب 
واعضاء املجل���س بانضمام 
عضوين جديدين ألسرة املجلس 
وهما عبدالرحمن علي حسني 
اخلضري وناصر حمد صالح 
الرومي، ومتنوا لهما التوفيق 
والس���داد، كما سجل املجلس 

الشكر والتقدير للعضوين السابقني على ما بذاله 
من جهود مثمرة س���اهمت في دفع مسيرة بيت 
الزكاة والنهوض به، وبدورهما أعرب العضوان 
اجلديدان في املجلس عن سعادتهما باالنضمام 
الى أسرة مجلس االدارة وأشادا بالدور اخليري 
واالنساني الرائد الذي يقوم به بيت الزكاة داخل 

املجتمع الكويتي.
ثم اطلع املجلس على تقارير سير عمل اللجان 
ومكاتب االدارة العليا واملؤش���رات الرئيس���ية 
لالنشطة احمللية واخلارجية، حيث بلغت ايرادات 
البيت خالل الفترة من 2009/1/1 حتى 2009/10/31، 
35.401.514 دينارا بزيادة نسبتها 22% عن نفس 
الفترة من العام املاضي، ومما جاء في هذا التقرير 
ان اجمالي عدد االس���ر املستفيدة من مساعدات 
البيت داخل الكويت 15.439 اسرة خالل 3 أشهر 
عن الفترة من 2009/8/1 حتى 2009/10/31 بلغت 
املساعدات املقدمة لها 5.185.780 دينارا، كما بلغ 
عدد املس���تفيدين من املواد الغذائية والعينية 
7134 اسرة، حيث مت توزيع مواد غذائية عليهم، 
باالضافة الى املالبس واالدوات املنزلية واالجهزة 
الكهربائية بلغت تكلفتها 331.918 الف دينار، كما 
مت االطالع على بعض االنشطة واملشاريع احمللية 

واملوسمية االخرى كمشروع 
حقيبة الطالب ووالئم االفطار 
خالل شهر رمضان ومشروع 

زكاة الفطر.
أما املشاريع اخلارجية خالل 
الفترة من 8/1 حتى 2009/10/31 
فبلغت 70 مش���روعا بتكلفة 
1.246.000 دينار وهي مبالغ 

مشروطة من املتبرعني.
كما بلغ عدد االيتام املكفولني 
من قبل البيت حتى 2009/10/31 
23.500 يتيم في 35 دولة بلغت 
تكلفتهم خالل ثالثة ش���هور 
782.190 دينارا، كما بلغ عدد 
الطلبة الذين يدرس���ون على 
نفقة البيت 1737 طالبا في 15 

دولة بتكلفة 98.580 دينارا خالل الفترة.
ثم اطلع املجلس على التقرير اخلاص بسير 
العم���ل في الصندوق اخليري للرعاية الصحية 
للمحتاجني داخل الكويت، حيث بلغ عدد املستفيدين 
من املشروع ممن يحملون بطاقة الضمان الصحي 
والتأمني الصحي منذ انش���اء الصندوق 46.381 

بتكلفة اجمالية 2.922.000 دينار.
كما اطل���ع املجل���س على تقري���ر احملفظة 
الزكاة حت���ى 2009/9/30  االس���تثمارية لبيت 
وامليزانية التقديرية للزكاة واخليرات للس���نة 

املالية 2010 ومت اقرارهما.
كما استعرض املجلس استعدادات البيت لعقد 
املؤمتر العاملي الثامن لل���زكاة املزمع عقده في 
بيروت باجلمهورية اللبنانية خالل شهر مارس 

.2010
كما استعرض استعدادات البيت لعقد الندوة 
التاسعة عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة املزمع 
عقده���ا في س���لطنة ُعمان خالل ش���هر فبراير 

املقبل.
وفي ختام االجتماع أثنى املجلس على اجلهود 
الطيبة لكل العاملني في بيت الزكاة ومتنوا لهم 

دوام التوفيق.

املستشار راشد احلماد

بيت الزكاة

بيت الزكاة: 35.4 مليون دينار اإليرادات
من 1 يناير 2009 بزيادة نسبتها %22 

رحّب بعضوية الخضيري والرومي

دارين العلي
انتقدت مصادر تعليمية متخصصة 
عدم حسم وزارة التربية مسألة جدول 
الثانية حتى اآلن،  االمتحانات للفترة 
اذ لم حت���دد الوزارة اذا ما كان تنظيم 
هذا اجل���دول يترك الدارات املدارس ام 
انه موح���د من قبل املناطق التعليمية 
خصوصا ان موعد االمتحانات قريب 

جدا في 17 يناير املقبل.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان ذلك 
يعوق العمل خصوصا في حال استعانة 
املدارس فيما بينها بامتحانات بعض 
املواد مما يحتم وجوب ان تكون هذه 
اجلداول محددة لتجنب امكانية تسريب 
االسئلة بني املدارس. ولفتت املصادر الى 
عدة مالحظات على الوثيقة االساسية 

للمرحلة املتوسطة، مشيرة الى ان هذه 
املالحظات التي وضعها عدد من املديرين 
واملتخصصني التربويني رفعت الى وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي بداية سبتمبر 
املاضي التي اوص���ت بدورها ببعض 
التعديالت التي صدرت في 25 اكتوبر 
املاضي كعدم فصل الورقة األولى عن 
الثانية في اللغة العربية وتأجيل تطبيق 
فصل الطالب في حال تغيبه عن املدرسة 
م���دة 15 يوما في املادة 22 من الوثيقة 
حتى يعاد دراستها مجددا، كما وافقت 
وزيرة التربية د.موضي احلمود على 
وضع جدول لالمتحانات املؤجلة بعد 

اجازة عيد األضحى املاضي.
وقالت ان خطط الوزارة بالنس���بة 
للوثيقة غير مدروس���ة وغير معلومة 

لدى أهل املي���دان ومازالت حتتاج الى 
دراسة معمقة ألنها اسفرت عن نتائج 
سلبية على الطالب عند تطبيقها دون 
جتربة، مشيرة الى اقتراح عملي كان 
ميكن تطبيقه عبر فترة جتريبية لهذه 
الوثيقة في مدرس���تني واحدة للبنني 
وأخرى للبنات في كل منطقة تعليمية 
يتم على اساس���ها حتديد الس���لبيات 
وتقوميها، مؤكدة ان هذا االقتراح عرض 

على الوزارة ولكنها لم تأخذ به.
ولفتت املصادر الى عدد من السلبيات 
التي اثرت على مستوى الطلبة، مشيرة 
ال���ى مثال حول م���ادة العلوم للصف 
السابع والتي أتت نتائجها منخفضة 
في امتحانات الفترة األولى بسبب عدم 
وضوح خط���ة متابعة التوجيه الفني 

اخلاص باملادة للمنهج اجلديد عوضا عن 
كثافة املادة العلمية في هذه املادة وباقي 

املواد العلمية في الصف السابع.
وأشارت املصادر الى انه حتى اليوم 
لم يتم ادخال درج���ة التربية البدنية 
في س���جل الطالب وذلك لعدم توافق 
توزيع الدرجة من قبل التوجيه الفني 
ملادة التربية مع ما هو مدرج في الدعم 
الفني لس���جل الطال���ب. وحتدثت عن 
خط���أ فني وقع فيه التوجيه التربوي 
اذ حدد توجيه اللغة االجنليزية ان يتم 
التصحيح بشكل مش���ترك بعد نهاية 
الدوام بينما ترك أم���ر اللغة العربية 
لالدارات علما انه من األجدى ان يكون 
تصحيح جميع االمتحانات جماعيا بعد 

خروج الطالب من املدرسة.

مالحظات حول الوثيقة األساسية للمرحلة المتوسطة ـ الباب الثالث
المقترحاتالسلبياتااليجابياترقم الورقة والسطرالبندالباب

الثالث
 )نظام التقومي(

الباب

التقومي
 في الفترات االربع

ان تكون درجة االعمال 40 درجة االعمال 30اسلوب الشرح واضح25 اجلدول املرفق
ألهمية اجلانب العملي

دخول املواد العملية 25 السطر االخير
للمجموع

ملاذا تدخل ضمن املجموع في 
حتتاج لتوضيحنهاية الفترة الرابعة فقط

حتديد فترة زمنية 45 دقيقة �28 سطر 2
شفي حتديد الوقتلتسميع القرآن

اضافة 15 دقيقة لزمن االجابة 29 سطر 1
لتوزيع الورق

لم يشر الى وقت وزمن الورقة �29 سطر 3
االولى

يستحسن قبل االمتحانات 
في جدول خاص بها

حفظ القرآن الكرمي تضارب مع 30 مادة 10 سطر 3التقومي في الفترات االربع
اجلدول صفحة 28

يحذف من اجلدول شفوي 
القرآن الكرمي

يرجى وضع بند لالمتحانات املؤجلةالتقومي في الفترات االربع

حذف االجزاء العشرية 1 � 2 من �32 السطر قبل االخيرنظام النقل من صف آلخر
الدرجة ظلم للطالب

ترك االجزاء من عشرة كما 
حصل عليها الطالب

شامل وواف وعقوبات مناسبة لكل حالة تتدرج حسب نوع الغياب حلني التطبيق الفعليالدور الثاني

شامل وواضح حلني التطبيق الفعلينظام التقدير في نهاية العام

نظام الغياب

38 السطر االخير
اذا جتاوز غياب الطالب 15 يوما 
بدون عذر مقبول ينقل ويعتبر 

راسبا في صفه
هنا عقوبتان وهذا خطأ من 

الناحية القانونية

حرمان الطالب من اعمال الفترة 41 املادة 26
الدراسية الرابعة

يجب اعطاء الطالب درجة 
االعمال

يفصل كل طالب غير كويتي يغيب 46 املادة 32
غيابا مستمرا

حتذف كلمة مستمر لعدم 
اللبس

مالحظات

يجب اضافة بند للطالبة القادمة من خارج البالد اي فترة من الفترات، والطالب املعفون من اجلانب العملي في املواد ذات الطابع بسبب االعاقةاملجموع االعتباري

بند 2 متت االشارة الى امتحان مؤجل مع عدم االشارة له في اي بند من بنود الوثيقة وميتحن حال حضوره فيها صعوبة يجب حتديد موعد لالمتحان املؤجلاحكام عامة

لم توضح الوثيقة آلية التصحيح في الفترتني االولى والثالثةاسلوب التصحيح

لم توضح الوثيقة أطر االمتحانات ومواعيدها بالنسبة للمواد ذات الطابع العملياالمتحانات

مصادر تعليمية: امتحانات الفترة الثانية 17 المقبل 
ولم يتم تحديد ما إذا كان الجدول موحدًا أم متروكًا لإلدارات

فّصلت لـ »األنباء« ثغرات الوثيقة األساسية للمرحلة المتوسطة

الحلقة تبث العام المقبل

البـرج يرتفـع 412 متـراً لينضـم بذلك إلى أطـول 10 ناطحات سـحاب فـي العالم


