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املنتجات اإلسبانية القت إقباال كبيرا  (ريليش كومار)

أمثال املسعود

خالد النجم وأسرته يستمتعون بالفقرات املنوعة

فنانة اسبانية تقدم اسكتشا غنائيا األومليت اإلسباني وكروكيت الدجاج واملشروب التقليدي إلسبانيا

ورشة الفن التشكيلي بإلهام إسباني حضور حاشد لكل األنشطة

«فريا دي كويت» احتشد مبحبي إسبانيا في الكويت
حنان عبداملعبود

اســتقبل مهرجان «فريا 
دي كويت» رواده في موقعه 
املميز وشهد حضورا كثيفا 
من محبي اسبانيا الكتشافها 
واالستمتاع باألنشطة غير 
يقدمهــا  التــي  التقليديــة 

املهرجان.
كانت البداية باســتقبال 
الرواد بالــورود في املدخل 
الرئيســي، فــي حــني حفل 
املهرجان بالعديد من األنشطة 
املنوعة وعدد كبير من احملالت 
التي تقدم األزياء اإلسبانية 
التقليدية واإلكسســوارات، 
وكذلك ألعاب األطفال املمتعة، 
إضافــة الى قاعة منفردة مت 
إعدادها كمطعم ميكن تناول 
طعــام مميز فيها مع التمتع 
مبشاهدة رقصات الفالمنغو 
الرائعة واملوسيقى اجلميلة 

خالله.
اسكتش كوميدي

هذا، وقدمت فنانة اسبانية 
املهرجــان  بباحــة  أغنيــة 
وصاحبهــا عــازف جيتــار 
متمكن، حيث أمتعا احلضور 
باسكتش غنائي كوميدي أسعد 
املوجودين وتعالت الضحكات 

والفرحة مع أداء الفنانة.
وأعرب العديد من احلضور 
عــن ســعادتهم باملهرجــان 
وأنشطته غير التقليدية، وقال 
خالد النجم وهو أحد احلضور: 
املــكان «زين»والتجهيــزات 
وإعداد املكان أسعدني بشدة، 
ولم أتوقع أن تكون بهذا الشكل 
والدقة. واملهرجــان أكثر مما 
تخيلــت واملكان مليء بكل ما 
ميتع كل أفراد األسرة مبختلف 

أعمارهم
بــدوره، قــال الطفل صقر 
كالمه «استأنسنا وايد» املكان 
رائــع وجميل حيــث األلعاب 
ممتعة ومســلية، وأمتنى أن 

األشخاص الذين جربوها من 
قبل بإسبانيا.

أكالت سريعة

كما حفل املهرجان بالكثير 
التــي ضمــت  مــن املطاعــم 
مأكوالت سريعة تقليدية أيضا 
في اسبانيا ومنها البيتزا على 
الطريقة اإلسبانية، والزالبية 
املعروفة لدينا إال أنها بنكهات 
غريبة لكنها لذيذة. وعن أكثر 
املأكوالت الشعبية السريعة 
قال الشــيف «البرتو»: لدينا 
الكثير من املأكوالت السريعة 
والشهية التي تعد أيضا غنية 
باملواد الطبيعية بشكل أكبر، 
الفتــا الى أن أكثرها شــعبية 
البطاطــا احملمــرة واملغطاة 

املرســم دانا قنصوه: اعتدنا 
على تنظيم أنشــطة الرسم 
بالكثير من األماكن املختلفة 
بالكويت، وشاركنا مبهرجان 
«فريا دي كويت» ألنه جديد 
من نوعه وينظم للمرة األولى 
بالبالد، وتوقعنــا ان يكون 
جيدا بهذا الشكل ألننا نسمع 
عن «فريا دي اسبان ومربيا»، 
ولهذا من املؤكد انها ستكون 
مميزة بإقامتها بالكويت، لذا 
شــاركنا عن طريق الرســم، 
حيــث ملــدة ٦ أيــام ســتقام 
أنشــطة مختلفــة  ســيكون 
العمل مع فنان مختلف ورسم 
مختلف يوميا، إال أنه سيتفق 
في أمر واحد هــو أن االلهام 
ســيكون اســبانيا، والعمل 
اليوم مــع الفنانة مها حيث 
العمل مســتوحى من «فريا 

دي اسبان».
وأشارت إلى أن التسجيل 
بالورشــة عن طريق املوقع 
اإللكتروني حيث التســجيل 
واملشــاركة ال تشــترط أن 
يكون املشــارك فنانــا، ولم 
ميسك ريشة من قبل، ميكن 
أن يجلــس وميــارس حيث 
التعليم خطــوة بخطوة مع 
الفنــان املوجــود، لهــذا يتم 

اكتشاف مواهب جديدة.

بالصوص احلار لكنه متوسط 
احلرارة ولهــذا فإنه محبوب 
كثيرا، واألومليت اإلســباني 
الشــهير ويتكــون من بيض 
وبطاطــا مقلية يتــم صنعها 
على شكل قرص مع التوابل، 
والكروكيت الذي يتكون من 
دجاج متبل ومقلي على شكل 
كرات، مــع عصير من العنب 
مع الســكر وبعــض الفواكه 
الطبيعيــة من تفاح وبرتقال 
وليمون مع ملسة من القرفة، 
أما التحلية املقدمة فهي عبارة 
عن أرز باحلليب وكرمي كراميل 

مع ملسات اسبانية.
تعليم الرسم

بدورها، قالت املسؤولة عن 

األنشطة أسعدت اجلميع من مختلف األعمار و«البقية» أكلة تقليدية جذبت احلضور لتذوقها

الشيف ألبرتودانا قنصوهالشيف خورخيه

يتكــرر املهرجــان لنســتمتع 
بأنشطته.

مأكوالت شعبية

وتعــرف احلضــور على 
أكثــر أكلــة شــعبية معروفة 
في كل املطاعم بإسبانيا وهي 
«البقيــة»، والتي حتدث عنها 
الشــيف «خورخيــه» قائــال: 
البقيــة هو الطبــق التقليدي 
لشرق اسبانيا من «فالينسيا» 
ويتكون من األرز وخضراوات 
وصوص مميز بتوابله ونكهاته 
يتم طهيه مع اللحم، أو الدجاج 
أو املأكــوالت البحرية، مبينا 
أنهــا أكلــة مميــزة، واجلميع 
هنــا ميــر أوال لتذوقهــا وقد 
أعجبوا بها كثيرا، إضافة الى 

ملشاهدة الڤيديو

عبداهللا الغصاب: الغش حقيقة أظهرت أصحاب
التفوق الوهمي.. وأدت إلى التسرب الطالبي في الكليات

آالء خليفة

أكد مساعد العميد للشؤون 
األكادميية في كلية التربية 
األساسية د.عبداهللا الغصاب 
أن قضيــة ظاهرة الغش في 
االختبــارات ليســت قضية 
ثانوية أو مشكلة وقتية بل 
هي قضيــة مجتمعية تهدم 
أركان املجتمع من «الناحية 
السياســية واالقتصاديــة 
واألمنيــة»  واالجتماعيــة 
ومؤسســاته كافــة. وقــال 
الغصاب في تصريح صحافي: 
إن مــا نســمعه ونشــاهده 
عن حاالت الغــش والطرق 
املستخدمة وغيرها من الدعم 
والتســهيل واملســاعدة من 
عدميي الضمير، هي حقيقة 
تنخر فــي املجتمع وأركانه 
إلــى املؤسســات  وتســيء 
إلى  التعليميــة، باإلضافــة 
انها تهــدم العقول الشــابة 
أصحــاب التفــوق احلقيقي 
الذين  وحتطم مســتقبلهم، 
يجدون أنفســهم أمام تفوق 
زائف من بعض الطلبة أخذوا 
أماكنهم في الكليات، مما يدق 

فــي التخصصــات العلمية 
الكبيــرة،  والتخصصــات 
نتيجة لهذا التفوق الوهمي 

والغش في االختبارات.
محاربــة  أن  وأضــاف 
ظاهرة الغش في االختبارات 
ومعاجلتها ليستا مسؤولية 
وزارة التربيــة وحدهــا، بل 
هــي مســؤولية مجتمعيــة 
البد من مؤسســات املجتمع 
النفــع  املدنــي وجمعيــات 
العام، واجلهــات احلكومية 
كافة التعاون والتكاتف من 
أجلها والتصــدي لها، الفتا 
إلى ان وزارة التربية تسعى 

في هذا اجلانب مثل اليابان 
وكوريــا اجلنوبية وبعض 
الدول االسكندنافية. كما يجب 
وضع برامج تعليمية جلميع 
املراحل التعليمية بالتعاون 

مع وزارة االعالم.
الغصــاب علــى  وشــدد 
ضــرورة اجتمــاع متخذي 
القرار مع أصحاب االختصاص 
مثل كلية العلوم االجتماعية 
وكلية التربية وكلية التربية 
األساســية وكليــة احلقوق 
للخــروج بأفضــل احللول 
والقوانــني املنطقية التي ال 
تخضع للتكسب السياسي، 
داعيا أعضــاء مجلس األمة 
واملعنيني إلى وضع القوانني 
واللوائــح التي من شــأنها 
التصــدي للغــش، تقــومي 
الطالــب وعــدم االنحــراف 
وراء تطبيق قوانني تســهم 
في قتل مستقبله كـ«السجن 
وتشويه السمعة» وغيرهما، 
ففي هذه املرحلة العمرية ال 
يدرك الطالب العقاب املفاجئ، 
لذا البد من التدرج في تطبيق 
القوانني ووضعها بعيدا عن 

تأثر السوشيال ميديا.

جاهدة ملواجهة ظاهرة الغش 
في االختبــارات ولكن يعلم 
اجلميع ان الوزارة ال تستطيع 
وحدهــا مواجهة هــذه اآلفة 
والبد أن يكون الدور األكبر 
في ذلك لألسرة بتعزيز القيم 
واملبــادئ في نفوس ابنائها 
وحتاول جاهدة تهيئة البيئة 
النفسي  املناســبة واالعداد 
اجليد لألبناء، باإلضافة إلى 
مشــاركة منظمات املجتمع 
املدنــي بإقامــة املؤمتــرات 
والندوات التوعوية من خطر 
الغش ونتائجه املدمرة على 

األسرة واملجتمع.
العديد من  إلــى  وأشــار 
احللول التي يجب مراجعة 
اهل االختصاص بها، وأبرزها: 
اعــادة النظــر في أســلوب 
«االختبــارات»،  التقــومي 
وتفعيــل دور االختصاصي 
والنفســي  االجتماعــي 
باملدرســة، ومحاولــة إعادة 
توزيع الدرجات بشكل مقنن، 
والتعليم في املراحل األولى 
يجب ان يهتم بالقيم واملهارات 
واالسترشــاد  واملبــادئ، 
املهتمة  التعليمية  بالنماذج 

دق نقوس اخلطر على مستقبل التعليم في البالد

د. عبداهللا الغصاب

ناقوس اخلطر، بوجود خطر 
داهم على مستقبل التعليم 

في الكويت.
وأضاف أن ظاهرة الغش 
فــي االختبــارات ملموســة 
وكلنا يعلم عنها منذ سنوات 
وليست وليدة اللحظة، بل إن 
مؤسسات التعليم اجلامعي 
تعاني منها في عمليات قبول 
الثانوية أصحاب  خريجــي 
التفوق الوهمــي واملجاميع 
العاليــة، وهو ما يتضح مع 
القدرات  إجــراء اختبــارات 
لهم للقبول في التخصصات 
العمليــة والعلميــة، ومــع 
دخولهم القاعات الدراســية 
اتضح بأن هذا التفوق وتلك 
املجاميــع ال متت ألصحابها 
بــأي صلة، بل انــه التفوق 
الوهمــي والزائــف نتيجــة 

الغش في االختبارات.
أن  الغصــاب  وأضــاف 
الطلبة الغشاشــني يعانون 
بشــكل واضح في دراستهم 
اجلامعية، ولم يســتطيعوا 
اســتكمالها، وهو مــا ينتج 
الطالبــي  التســرب  عنــه 
خاصــة  كبيــرة  وبأعــداد 

محاربة ومعاجلة الظاهرة ليستا مسؤولية «التربية» وحدها وال بد من تعاون اجلميع

على املعنيني التدرج في العقوبة وتقومي الطالب.. وعدم القضاء على مستقبله

يجب على «اإلعالم» القيام بدورها في نشر ثقافة الوعي والبرامج التعليمية للطلبة

«ريكونسنس» يضم عضوًا جديدًا
لفريقه البحثي في واشنطن

إقرار بدل طبيعة العمل إلدارة املعادالت
تقــدم رئيــس نقابــة العاملــني بــوزارة 
التعليــم العالــي د.خالــد البــراك بخالــص 
التهاني والتبريــكات لزمالئه موظفي إدارة 
املعادالت وعلى رأسهم وكيلة املعادالت فاطمة 
السنان مبناسبة تتويج جهود النقابة وتكللها 
بالنجاح، مشيرا إلى أنه قد مت إقرار بدل طبيعة 
العمل إلدارة املعادالت من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية، وأن هذا اإلجناز الكبير واملستحق جاء 
بعد جهود. وتوجه د.البراك بشكره اجلزيل 

لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمد العدوانــي ملتابعته احلثيثة 
ملطلب النقابة ومشاركته الفعلية مع النقابة 
في إعداد الرؤية اخلاصة بهذا املطلب ووضع 
الطبيعة اخلاصة لعمل إدارة املعادالت كأولوية 
خاصة ملا تتحمله من ضغوط وضرورة متيز 
عملهــا عن باقي األعمال، والشــكر موصول 
لوكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح املخيزمي 

على متابعته املستمرة.

أعلن مركز ريكونسنس 
للبحوث والدراسات عن 
انضمــام رانــدال ثاكــر 
البحثي في  إلــى فريقــه 
واشــنطن، كزميل أبحاث 
غيــر مقيم. وقــال املركز 
فــي بيــان صحافــي إن 
ثاكر طالب ماجستير في 
جامعة سيراكيوز، مدرسة 
للمواطنــة  ماكســويل 
Maxwell والشؤون العامة
School of Citizenship &

.Public Affairs
وهو يعمل هناك معيدا بها، ولديه خبرة 
في أبحاث ودراسات بالد الشام والتنظيمات 
السياســية في الواليات املتحدة باإلضافة 

إلى التنمية السياسية الدولية.
وبهذه املناسبة، قال املؤسس والرئيس 
التنفيذي ملركز ريكونســنس عبدالعزيز 
العنجــري: «إن املركز يهدف إلى توســيع 
القدرات البحثية داخل الكويت وخارجها»، 
مشيرا إلى أن انضمام ثاكر سيعزز من هذا 
التوجه ويساهم في حتقيق أهداف املركز.

وأضاف: «نحتاج إلى مزيد من البحوث 
املستقلة التي تستند إلى احلقائق، خاصة 

مع وجود وفرة مبقاالت الرأي التي ال تهتم 
كثيرا بالبحث عن احلقيقة».

من جانبه، قال راندال ثاكر: «إنه لشرف 
كبير لي أن أنضم إلى مركز ريكونســنس 
وأعتقــد أنــه واحد من أفضل املؤسســات 
البحثية املستقلة النشطة من منطقة اخلليج 
في الوقت احلالي». وأضاف: «إنه من دواعي 
الشرف أن تتاح لي الفرصة لتوسيع نطاق 
عملي بحثــي وأن أتواصل من خاللهم مع 
جمهور عربي خليجي. وأتطلع إلى تزويد 
القراء بدراسات وأبحاث عالية اجلودة تعتمد 

على احلقائق».

العنجري: نهدف إلى توسيع القدرات البحثية داخل الكويت وخارجها

عبدالعزيز العنجري راندال ثاكر


