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صورة جماعية للخالد مع رجال األمن في مقر النقطة األمنية

دشن املخيم الربيعي األول للمحافظة 

محافظ »األحمدي« تفقد النقطة األمنية 
وطالب بتكثف اجلهود لتأمني رواد البر

»املرقوق« أشعل املنافسة في القرية التراثية

منافسات الفتة من املتسابقني الكويتيني 
واخلليجيني في مسابقة الطبخ التراثي

تــواصــلــت فــعــالــيــات املــوســم 
ـــس ملــهــرجــان املـــــوروث  ـــام اخل
الــشــعــبــي اخلــلــيــجــي فـــي قــريــة 
صباح األحمد التراثية الواقعة 
في الساملي »الكيلو 59«، حيث 
شهدت القرية التراثية يوم أمس 
األول منافسات الفتة في مسابقة 
الطبخ الكويتي التراثي في إعداد 
ــوق«، بحضور الفت  ــرق طبق »امل
من املشاركني من املواطنني وأبناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

رغم ظروف الطقس.
وأعلنت كبير اختصاصيي آثار 
ومسئولة قرية البادية واملشرفة 
على املسابقة نوال الفيلكاوي في 
تصريح صحفي أن مسابقة طبق 
»املرقوق« شهدت مشاركة منافسة 
ونــديــة بــني ستة متسابقني من 
املواطنني وأبناء مجلس التعاون 
اخلــلــيــجــي، وعــبــر فــتــرة زمنية 
ــدت إلـــى الــســاعــة، وأســفــرت  ــت ام
ــن املتسابقات  ــن فـــوز ثـــاث م ع
في املــراكــز الثاث األولـــى، حيث 
حصلت عائشة سعود من اململكة 
العربية السعودية على املركز 
األول وجائزة 200 دينار، الفائزة 
الثانية رشــا الشمري مــن دولــة 
الكويت ونالت جائزة 150 دينار، 
ــري مــن دولــة  وحصلت نــدى اجل
الكويت أيضا على املركز الثالث 
وجــائــزة 100 ديــنــار، الفتة إلى 

أن املشاركني الثاث اآلخرين مت 
منحهم جوائز تشجيعية. 

وأضــافــت الفيلكاوي أن هذه 
املسابقة املتواصلة منذ أسابيع 
حتظى بدعم ومتابعة من املشرفني 
على قرية صباح األحمد التراثية، 
ــب جهود  ــان ــي هـــذا اجل مثمنة ف
ودور املشرف العام على القرية 
ــديــوان األميري  املستشار فــي ال
محمد ضيف الله شـــرار، ومدير 
الــقــريــة سيف الــشــاحــي، الفتة 
ـــى أن املــســابــقــة تــشــجــع على  إل
إحياء أنــواع متعددة من األطباق 
الكويتية املستمدة من املــوروث 
الشعبي األصــيــل، والــتــي حققت 
األهــداف املنشودة عبر أجــواء من 
املنافسة واملتعة واملشاهدة من 

املشاركني واحلضور.
ــن جهته قـــال رئــيــس جلنة  م
التحكيم فــي املــســابــقــة الشيف 
عبدالرزاق السيد أن مسابقة الطبخ 
التراثي حتظى بإقبال جماهيري 
كبير ومبــشــاركــات مــتــعــددة من 
املتسابقني مــن كافة اجلنسيات 

الكويتية واخلليجية والعربية، 
والــذي يتنافس خاله الطهاة من 
اجلنسني في تقدمي أطباق متنوعة 
مــن املطبخ الكويتي خصوصا 

األطباق الشعبية الشهيرة.
ولفت السيد إلــى أن املسابقة 
قــد أسست مـــدارس طبخ شعبي 
كويتي، حيث ساهمت في إبــراز 
طهاة من اجلنسني باتت أسماؤهم 
اليوم معروفة ودارجة في الطبخ 
الشعبي، مؤكدا أن املسابقة شهدت 
خال األسابيع املاضية منافسات 
ـــداد أطـــبـــاق مـــن األطــعــمــة  ـــإع ب
الكويتية الشعبية بينها طبق 
»مموش ربيان«، طبق »مجبوس 
حلـــم«، وتــــوزع عــلــى الفائزين 

الثاث واملشاركني جوائز قيمة.
يذكر أن مسابقة الطبخ التراثي 
ـــراف عليها نــوال  ـــاإلش ــوم ب ــق ي
الفيلكاوي، وتتكون جلنة التحكيم 
كــا مــن رئــيــس اللجنة الشيف 
ــرزاق الــســيــد، إلــى جانب  ــدال ــب ع
الشيف باسل املجلهم، خديجة 

اجليماز، سارة مبارك الشمري.

نوال الفيلكاوي

  شــدد محافظ األحــمــدي الشيخ 
ــواز اخلــالــد على ان كافة أجهزة  ف
ــوا جهدا  ــأل الــدولــة الــرســمــيــة ال ت
لتوفير اخلدمات املختلفة للمواطنني 
واملقيمني، ال سيما املناطق السكنية 
اجلديدة، إضافة الى اإلهتمام برواد 
الــبــر واملــخــيــمــات وتــوفــيــر اقصى 
ــات الرعاية لهم خــال موسم  درج

الربيع.
 جاء ذلك خال اجلولة التفقدية 
التي قام بها احملافظ اخلالد مساء 
أمس األول على النقطة األمنية ومقر 
جمعية الوفرة الزراعية التعاونية 
املعد خلدمة رواد البر واملخيمات، 
واملخيم الربيعي حملافظة األحمدي 
ــدد مــن الــقــيــادات األمنية  برفقة ع
ومــســؤولــي الــقــطــاعــات املختلفة 

باحملافظة.
 وخـــال جــولــتــه عــلــى النقطة 
األمنية ثمن اخلــالــد اجلــهــود التي 
يــبــذلــهــا رجــــال االمــــن ومنتسبو 
الــطــوارئ الطبية مطالبا إياهم 
مبواصلة آداءهـــم األمني املعهود، 
ـــن واملـــواطـــنـــني،  ـــوط ــة ال ــاي ــم حل
ومضاعفة تلك اجلهود لتأمني رواد 
ــادي الــطــرق السريعة  ــرت الــبــر وم
والــشــالــيــهــات واملـــــزارع وحماية 
أرواحهم وممتلكاتهم، خاصة وان 
مــوســم الــربــيــع باحملافظة يشهد 
إقباال كثيفا من احملافظات االخرى 
مما يستلزم بذل جهود استثنائية 

حرصا على سامة اجلميع.
 كما تفقد احملافظ اخلالد خال 
اجلولة مقر جمعية الوفرة الزراعية 
التعاونية مبنطقة املخيمات والذي 
ـــداده خلدمة رواد  مت جتهيزه واع
املخيمات، مثمنا جهود مجلس ادارة 
اجلمعية في هذا الصدد، وبدوره قدم 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية درعا 
تذكارية للخالد جلهوده املستمرة 

في دعم جمعية الوفرة الزراعية.
واختتم اخلالد جولته بزيارة 
مقر املخيم الربيعي االول حملافظة 
االحمدي الذي جرى افتتاحه مؤخرا، 
مشيدا بالتنظيم اجليد واملستوى 
املتميز للخدمات التي يقدمها املخيم 
البــنــاء احملافظة على نحو خاص 

وألهالي الكويت بوجه عام.   

الشيف عبدالرزاق السعيد يتابع تقييم جلنة التحكيم

»موسوعة 
الكويت«... تدشن 

منصة رقمية 
معرفية بأسلوب سهل 

وأكثر موثوقية
ــوات من  ــن بــعــد جــهــود مضنية وس
العمل دشنت موسوعة الكويت موقعها 
اإللكتروني على الشبكة العنكبوتية، 
إلبــراز مسيرة الكثير من أبناء الكويت 
الذين عاشوا على أرضها وكبروا على 
ساحلها، ووضع الكثير من بذرات العمل 

والعطاء، في خدمة الكويت واإلنسانية.
ــن خــال  واســتــطــاعــت املــوســوعــة م
WWW.  ــا اإللـــكـــتـــرونـــي ــه ــع ــوق م
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أن جتمع أكبر قــدر من املعلومات عن 
شخصيات كويتية لها دور كبير في 
التنمية والــنــهــوض بالكويت، ورفــع 
شأنه وإرساء قواعده، وإبراز اسمه في 
احملافل الدولية، وتعد كأكبر موسوعة 
كويتية بهذا العدد من املقاالت التي تقدم 
معلومات شاملة منقحة ودقيقة، في 
وقت يعاني فيه احملتوى العربي على 
الشبكة العنكبوتية من نقص شديد فيما 

يخص الشخصيات الكويتية.
وتــعــتــزم مــوســوعــة الــكــويــت رفــع 
أعداد أكثر من املقاالت عن الشخصيات 
الكويتية خال العام احلالي، لتسهيل 
مهمة األكادمييني والطاب والقراء عبر 
منحهم معرفة عامة عن الشخصيات 
الكويتية من منظور حضاري وتاريخي 
وتعليمي عربي، باإلضافة إلى اإلفادة 
القصوى من هذه املعلومات في جميع 
امليادين خاصة ميادين البحث العلمي 
والتاريخي. وتضم املوسوعة من خال 
أقسامها سبعة عشر حقل رئيسي متنوع 
يشمل كــل ميادين املجتمع الكويتي، 
بــهــدف تــقــدمي املــوضــوعــات بأسلوب 
سهل وأكــثــر موثوقية، وسيعتمد في 
تصفحه األساسي على خاصية البحث، 
وسيحقق انتشاره في محركات البحث 
الدولية حتى يصل باحملتوى إلى عدد 

أكبر من الزوار.
واجلدير بالذكر أن موسوعة الكويت 
فتحت الباب للمجتمع الكويتي إلضافة 
مقاالت عن شخصيات جديدة ومن خال 
إضافة املقالة والصور اخلاصة بها إلى 
ــك سعيا منها إلــى تسهيل  املــوقــع، وذل
توثيق سيرة الشخصيات الكويتية التي 
ساهمت في نهضة الكويت ليكون واحد 
من أهــم املــصــادر الرقمية املعرفية في 

الكويت والوطن العربي.

درع تذكارية للخالد من رئيس جمعية الوفرة الزراعية
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