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أن بالده تريد مشاركة العالم في أحد أهم جوانب تراثها أكد في حوار مع 

فرن�سا  فرن�سا/  طعم  تظاهرة  عن  •  ماذا 
الطيبة؟

- اإن ه��ذا الحدث الفرن�س��ي العالمي، يعد 

رحلة في فن الأكل، مع متعة تذوق ميزات الأكل 

الفرن�سي، في يوم الخمي�س، 19 الجاري، وفي 

جميع اأنحاء العالم، �سيقدم 1300 مطعم وجبة 

ع�ساء لالحتفال بفن الأكل الفرن�سي، من خالل 

دع��وة الجمه��ور للم�ساركة في »وجب��ة ع�ساء 

فرن�سية«.

كم��ا اأن تظاه��رة طع��م فرن�س��ا/ فرن�س��ا 

الطيبة تنظ��م بناء على مب��ادرة وزير ال�سوؤون 

الخارجية والتنمية الدولي��ة الفرن�سي، لوران 

فابيو���س، واألن دوكا���س، الطاه��ي الفرن�س��ي 

ال�سهير، وكالهما ا�ستوحى من »وجبة الع�ساء 

الأبيقوري��ة« التي �سممه��ا الطاه��ي الفرن�سي 

والكاتب في مجال الطبخ اأوغو�ست اإ�سكوفييه، 

ال��ذي اأ�س��اع وح��دث ط��رق الطب��خ الفرن�سية 

التقليدية.

اإ�سكوفييه، �سخ�سية اأ�سطورية بين الطهاة 

وذواقي الأكل، واأحد اأهم القادة في تطوير الأكل 

الفرن�سي المعا�سر. 

»فرن�سا  من  تنتظرونها  التي  النتائج  •  ما 
الطيبة«؟

- من خالل مبادرة طع��م فرن�سا/ فرن�سا 

الطيبة نريد م�ساركة العالم اأجمع في اأحد اأهم 

جوانب التراث الفرن�سي.. لقد اأدرجت الوجبات 

على الطريق��ة الفرن�سية في قائم��ة »يون�سكو« 

للتراث العالمي منذ عام 2010، كما اأعلن لوران 

فابيو�س، يج��ب تنمية وتح�سين ه��ذا التراث، 

ليكون يوم 19 مار�س من كل عام يوم اكت�ساف 

وتجربة المطبخ الفرن�سي، واأن المطبخ الفرن�سي 

هو العامل الحقيقي ال��ذي يدفع 60 بالمئة من 

ال�سياح لزيارة بلدنا، وتفي��د اآخر التقارير باأن 

عام. كل  فرن�سا  اإلى  ي�سافرون  كويتي  األف   60
اإن طع��م فرن�س��ا / فرن�سا الطيب��ة فر�سة 

لكت�ساف فرن�سا من الكوي��ت، ودعوة ال�سياح 

الكويتيين اإل��ى تجربة مي��زات الأكل الفرن�سي 

المتنوعة من جنوب فرن�سا اإلى غربها.

من  المدعوين  لئحة  �سمن  �سيكون  •  من 
الكويت لح�سور تظاهرة طعم فرن�سا؟

- طعم فرن�سا/فرن�سا الطيبة فر�سة فريدة 

من نوعها لال�ستمتاع وم�ساطرة طعم فرن�سا.. 

اإن الدعوة عامة لكافة الكويتيين والنا�س الذين 

يعي�سون في الكوي��ت، وكل محبي الأكل اللذيذ 

والمبتكر، ولأولئ��ك الذين يريدون اإيقاظ براعم 

اأذواقهم.. هذه التجربة في ف��ن الطهو تج�سيد 

رائع لخا�سيتين مهمتين في المطبخ الفرن�سي: 

الترويج للماآكل المحلية والنفتاح على العالم.

اأن 5 بالمئة من اإيرادات  مبداأ  من  •  انطالقًا 
هذه التظاه��رة �سيعود اإل��ى موؤ�س�سات خيرية 

محلية، ما الموؤ�س�سات الخيري��ة غير الربحية 

التي تم اختيارها من الكويت؟ ولماذا؟

- اأبعد م��ن التروي��ج لفرن�سا وف��ن الطهو 

الفرن�سي، فاإن طعم فرن�سا/ فرن�سا الطيبة �سمم 

ليكون عماًل خيريًا، اإذ اإن 1300 مطعم متحم�سة 

للتبرع ب� 5 بالمئة من اإنتاجهم لموؤ�س�سة محلية 

غي��ر ربحي��ة ت��روج للمحافظ��ة عل��ى ال�سحة 

والبيئة، كما اأن الطاهي في�سل الن�سمي �سيقوم 

بحرية، بتعيين اأي موؤ�س�سة كويتية غير ربحية.

الذين  الكوي��ت  م��ن  الطه��اة  ع��دد  •  م��ا 
تر�سحوا له��ذه التظاه��رة؟ وما ع��دد الذين تم 

اختيارهم؟

- لق��د نظم��ت ال�سف��ارة الفرن�سي��ة في 

الكويت حملة اإعالمية وا�سعة، للترويج لهذه 

التظاه��رة، ولدعوة كافة الطه��اة الكويتيين 

للم�ساركة في تجرب��ة الطهو هذه، وقد بداأنا 

بالإعالن عن هذا الحدث في 4 نوفمبر 2014، 

من خالل ن�سر مقالت على موقعنا الإلكتروني 

 www.ambafrance-kw.fr الر�سم��ي 

وعلى ح�ساباتنا على »تويتر« و«اإن�ستغرام« 

في�سل  الطاه��ي  وكان   ،francekoweit@
الن�سم��ي اأول م��ن تق��دم بتر�سي��ح »مطع��م 

المكان«، وبما اأن هذا الحدث �سينظم كل عام، 

نتمنى اأن يك��ون معنا عدد اأكبر م��ن الطهاة 

الكويتيين في 19 مار�س 2016.

»الصحة« تشكل 
لجنة مع ديوان 
الخدمة المدنية 

لتطوير الخدمات 
اإلدارية

اأعلن وكيل وزارة ال�صحة 

الم�صاعد لل�ص�ؤون الإدارية، 

مرزوق الر�صيدي، ت�صكيل لجنة 

م�صتركة بين دي�ان الخدمة 

المدنية، والإدارات المعنية 

بال�زارة، لتب�صيط الإجراءات 

وتط�ير الخدمات المقدمة في 

قطاع ال�ص�ؤون الإدارية الخا�صة 

بالأطباء والممر�صين. 

وقال الر�صيدي في ت�صريح، 

اأم�س، ب�صفته رئي�صا للجنة، اإن 

ت�صكيلها جاء بناء على م�صروع 

تب�صيط الإجراءات وتط�ير بع�س 

الخدمات الحك�مية المقدمة من 

دي�ان الخدمة، و�صتق�م بت�صهيل 

الإجراءات الإدارية المتعلقة 

بالتعيين والإجازة الدورية 

وال�صتقالة. 

واأ�صاف اأنه قدم خالل 

اجتماعات اللجنة بيان الدورة 

الم�صتندية والإجراءات الخا�صة 

ب�صاأن تعيين الأطباء والممر�صين 

من فئة الك�يتي وغير الك�يتي، 

وبيان الدورة الم�صتندية لإجراءات 

الإجازة الدورية لهم، وكذلك 

اإجراءات ال�صتقالة، وانتهاء الخدمة 

لتلك الفئات.

 وذكر اأنه قدم بيانا بالجهات 

الحك�مية ذات العالقة باأداء 

الخدمات الم�صار اإليها، م�ؤكدا 

�صرورة تفعيل النظام اللكتروني 

المرتبط بالنظم المتكاملة مع 

دي�ان الخدمة المدنية وتحديثها، 

لينعك�س ذلك على ت�صهيل وتب�صيط 

الإجراءات، وتي�صير الح�ص�ل على 

الخدمة بكفاءة عالية.

الهيئة الخيرية تستضيف مؤتمر المنظمات 
غير الحكومية المانحة للشعب السوري 30 الجاري

ي��ة  لخير ا لهيئ��ة  ا علن��ت  اأ

الإ�سالمي��ة العالمي��ة ا�ست�سافتها 

الموؤتمر الدولي الثالث للمنظمات 

 30 المانح��ة  الحكومي��ة  غي��ر 

الج��اري، قبل يوم م��ن ا�ست�سافة 

الكوي��ت الموؤتم��ر الدول��ي الثالث 

للمانحين لدعم الو�سع الن�ساني 

ف��ي �سوري��ة، برعاي��ة �سم��و اأمير 

البالد ال�سيخ �سباح الأحمد.

وق��ال المدي��ر الع��ام للهيئة 

الخيري��ة، �سال��م حم��ادة، لوكالة 

ن  اإ  ، م���س اأ  ، يتي��ة لكو ا ء  نب��ا ل ا

ا�ست�سافة الهيئة لموؤتمر المنظمات 

غي��ر الحكومي��ة للم��رة الثالث��ة، 

بتوجيهات كريم��ة من قائد العمل 

الإن�ساني �سمو اأمي��ر البالد، تاأتي 

ا�ست�سع��ارا م��ن �سم��وه، بم��ا اآلت 

اليها الأو�ساع الن�سانية الكارثية 

التي يعي�سها قراب��ة 12.2 مليون 

�س��وري بي��ن م�س��رد ون��ازح ف��ي 

الداخل والخارج. 

واأ�س��اف حم��ادة اأن الهيئ��ة 

ل��ى ع�س��رات  اإ وجه��ت دع��وات 

المنظم��ات المحلي��ة والإقليمي��ة 

والدولي��ة، لالعالن ع��ن تعهداتها 

وم�ساريعه��ا وبرامجه��ا الغاثية 

خالل اأعمال الموؤتمر، مو�سحا اأن 

الهيئ��ة نجحت خ��الل الموؤتمرين 

ال�سابقين في ح�سد الجهود وبناء 

ال�س��راكات ال�ستراتيجي��ة، م��ن 

اأج��ل تخفي��ف معان��اة الالجئين 

ال�سوريين في دول الجوار ل�سورية 

)الردن ولبنان وتركي��ا(، ا�سافة 

اإل��ى الالجئي��ن للع��راق واأرمينيا 

والم�سردين داخل �سوريا. 

ولف��ت اإل��ى اأن ه��ذه الخطوة 

ج��اءت بتوجيهات م��ن �سمو اأمير 

الب��الد، به��دف توحي��د العم��ل 

الإغاث��ي، م��ن اأج��ل �سوري��ة، كما 

�سكل��ت الهيئة مجموع��ة من فرق 

العمل الفني��ة الخا�س��ة بالأعمال 

العالمي��ة والداري��ة والعالق��ات 

العام��ة، ووزع��ت الخت�سا�سات 

عليها، وتقوم الفرق حاليا باأعمالها 

عل��ى الوجه المنا�س��ب، ا�ستعدادا 

للموؤتم��ر الن�سان��ي ال��ذي يتطلع 

اإل��ى نتائج��ه ماليي��ن ال�سوريين 

الم�سردين. 

 واأعرب عن المل في اأن يحقق 

الموؤتمر الأهداف المرجوة والنتائج 

التي تحد من الأزمة ال�سورية التي 

دخلت عامها الخام�س، من دون اأي 

حلول تلوح في الأفق، م�سيرا اإلى 

اأن الهيئة ت�ستعد بهذه الترتيبات 

المكثفة لتنظيم الموؤتمر، بالتن�سيق 

والتع��اون م��ع الدي��وان الأميري 

والعدي��د من الجمعي��ات الخيرية 

التي تت�سارك م��ع الهيئة الخيرية 

ف��ي معالج��ة تداعي��ات الأزم��ة 

الإن�سانية في �سوريا. 

 وتق��دم المدير الع��ام للهيئة 

عن خال�س ال�سكر والتقدير ل�سمو 

اأمي��ر الب��الد، ل�ستجابت��ه لطل��ب 

الأمم المتح��دة باحت�سان الكويت 

للموؤتمر ف��ي ن�سخت��ه الثالثة 31 

الجاري، الذي ي�س��اف اإلى �سجل 

العطاء الكويت��ي الحافل بالعديد 

ت  ا ز نج��ا ل ا و ت  ا ر د لمب��ا ا م��ن 

الن�سانية لأج��ل �سورية والعديد 

من ال�سعوب المنكوب��ة، من جراء 

الكوارث والحروب والنزاعات التي 

خلفت ماليين ال�سحايا. 

 ودع��ا حم��ادة الجمعي��ات 

الك��رام  الخيري��ة والمتبرعي��ن 

و�س��ركات القط��اع الخا���س اإل��ى 

الم�ساركة الفاعلة في هذا الموؤتمر، 

والعمل على انجاح��ه تلبية لنداء 

�سمو اأمير البالد لم�ساعدة ا�سقائنا 

ال�سوريين.

الوجبات على الطريقة الفرنسية أدرجت 
في قائمة »يونسكو« ❞

المطبخ الفرنسي هو العامل الحقيقي الذي يدفع 

60 %  من السياح لزيارة بلدنا

5 % من إيرادات هذه التظاهرة سيعود 

إلى مؤسسات خيرية محلية

 �صالم حمادة ●

نخلة: »طعم فرنسا«.. 
تظاهرة تنظم للمرة األولى

خالد الشرقاوي
تنظم السفارات الفرنسية، بعد غد، تظاهرة بعنوان »طعم فرنسا/ فرنسا الطيبة« في 150 بلدا في نفس المساء، وسيقدم خاللها 1300 مطعم 

وجبة عشاء، لالحتفال بفن األكل الفرنسي، من خالل دعوة الجمهور للمشاركة في »وجبة عشاء فرنسية«.
»الكويتية« التقت سفير فرنسا لدى الكويت، كريستيان نخلة، للتعرف عن قرب على هذه التظاهرة التي تقوم بها فرنسا للمرة األولى، وفي ما 

يلي نص الحوار:

)قا�صم �صامي(

»النوروز« عيد التسامح والتآخي العالمي
تحتفل العديد من �صع�ب الم�صرق بالي�م الأول من 

حل�ل ف�صل الربيع )النيروز(، عيد المحبة والإخاء 

والت�صامح، عيد اإظهار العب�دية هلل تعالى، وفر�صة لنقل 

قيم الثقافة ال�صرقية المفعمة بتبا�صير الم�دة والحنان 

والعاطفة اإلى العالم الغربي، حيث يحمل بين جنباته 

اأعمق معاني التكاتف والتعا�صد التي تحملها الن�صائم 

الأولى للربيع، وه� عيد تحتفل به بلدان اإيران وتركيا 

واأفغان�صتان واأوزبك�صتان وطاجيك�صتان وقرغيزيا 

واأذربيجان والعراق والقبائل الكردية منذ اأربعة اآلف 

عام، ولطالما حمل اأعظم معاني الت�صامح وال�صعادة 

والبهجة، وه� رمز لالأخ�ة والثقافة الم�صتركة التي 

تجمع بين �صع�ب اأورا�صيا.

ويمثل التفاعل والت�ا�صل بين الأمتين الفار�صية 

والعربية اأحد اأف�صل التجارب الإن�صانية التي ح�صلت 

بين �صع�ب العالم، ل�صيما في المجالت الثقافية 

والح�صارية والجتماعية، ومن خالل هذا التمازج 

الروحي والفكري نجحت الأمتان في ت�صييد �صرح 

عظيم للح�صارة الإ�صالمية، نهلت منه ول تزال بقية 

الأمم في اأرجاء المعم�رة.

وعيد الن�روز الذي تحتفل به الح�صارات الإيرانية 

والأف��غ��ان��ي��ة والباك�صتانية وال��ك��ردي��ة والطاجيكية، 

وتحتفي به بقية البلدان بم�صميات متعددة كعيد الأم 

في الك�يت وعيد ال�صجرة وعيد الأ�صرة وعيد �صم 

الن�صيم، يب�صر ببداية ف�صل الربيع وتف�تح الأزه��ار 

واخ�����ص��رار الأ���ص��ج��ار، حيث ت�صتفيق م��ن �صباتها 

ال�صت�ي وتزهر مب�صرة ب�لدة متجددة؛ كما يرمز اإلى 

ديم�مة الحياة وتجدد الإن�صان وتحرره من العب�دية.

وق��د واف��ق��ت منظمة الأم���م المتحدة على ت�صمية 

ي�م الحادي والع�صرين من مار�س من كل عام )ي�م 

الن�روز العالمي( باعتباره عيدًا للتاآخي والتعاي�س 

ال�صلمي، وكدليل على اأن هذه المنا�صبات التاريخية 

ق��ادرة على تحقيق ما تعجز عنه العديد من الخطط 

والأطروحات ال�صيا�صية المتداولة في عالمنا المعا�صر.

وتروي �صفحات التاريخ اأن الخلفاء وال�صالطين 

والأم���راء كان�ا يقيم�ن الحتفالت الر�صمية بهذه 

الم�ا�صم، ويعتبرونها اأعيادًا مباركة ل تتنافى مع 

مفاهيم الدين الحنيف، بل ت�صب في اإطارها ك�نها 

ترمز للخير وتدع� للت�صامح والح�ار وال�فاق، كما 

منح عيد الن�روز اأدب��اء العرب ث��روة عظيمة، حيث 

تن�صد ال��م��ئ��ات م��ن الق�صائد ال�صعرية ال��ت��ي يتغنى 

اأ�صحابها بجمال الطبيعة وما ي�اكبها من عطاء وبركة.

وت�صمل �صفرة العيد )هفت �صين( �صبعة اأ�صياء تبداأ 

بحرف ال�صين، ويزينها الم�صحف ال�صريف، ولحظة 

الن��ت��ق��ال ال��ى ال�صنة ال��ج��دي��دة يرتل النا�س الأدع��ي��ة 

والبتهالت الدينية واأ�صهرها:

يا مقلب القل�ب والأب�صار

يا مدبر الليل والنهار

يا مح�ل الح�ل والأح�ال

ح�ل حالنا اإلى اأح�صن الحال

برحمتك يا اأرحم الراحمين

 والن�روز كلمة مركبة من لفظين: اأولهما »ن�« اأي 

الجديد، وثانيهما »روز« اأي الي�م، فكلمة ن�روز تعني 

الي�م الجديد؛ وقد ا�صتعملت كلمة ن���روز في اللغة 

العربية ب�صيغتها الفار�صية، كما عربت اإلى نيروز، 

َز(، وا�صُتعمل في 
َ
حيث ا�صتق العرب منها فعل )َن��ْ�ر

النثر وال�صعر فيق�ل اأحد ال�صعراء العرب:

َز النا�س ون�رزت ولكن بدم�عي
َ
َنْ�ر

وزكت نارهم والنار ما بين �صل�عي

كما اأن�صد المتنبي خالل اإقامته في اأرجان )اإيران( 

ثالث ق�صائد في مدح ابن العميد مطلعها:

جاء نيروزنا واأنت مراده

َوَوردت بالذي اأراد زناده

كما ا�صتعمل الن�روز ب�صيغته الفار�صية، حيث قال 

البحتري في و�صف الربيع:

اأتاك الربيع الطلق يختال �صاحكًا

من الُح�صن حتى كاد اأن يتكلما

�ه الن�روز في غل�س الُدجى وقد َنَبّ

ما ن بالأم�س نَ�ّ
ُ
اأوائل ورد ك�

وه���ذا اأب���� ت��م��ام جعل ال��ن���روز رم���زا ل�صفاء الخلق 

والنف��س، حيث يق�ل:

و�صيقت اإلى الخلق في النيروز عافية

بها �صفاهم جديد الدهر من خلقه

وقد اأثار الن�روز م�صاعر وع�اطف اأبي ن�ا�س حين 

قال:

يباكرنا الن�روز في غل�س الدجى

بن�ر من الأغ�صان كالأنجم الزهر

يل�ح كاأعالم المطاف وو�صيه

من ال�ُصفر ف�ق البي�س والخ�صر والحمر

ويبقى عيد النيروز يحمل تبا�صير الربيع واأمطار 

الخير والرحمة التي تطهر القل�ب من كل حقد وح�صد 

واأنانية، وتب�صر بانطالقة جديدة نح� التعاي�س ال�صلمي 

والإخاء الإن�صاني.

بقلم
 د.عباس خامه يار 
المستشار الثقافي 

للسفارة اإليرانية

الكويت لعبت دورا بارزا في تضميد جراحات الالجئين السوريين

إغاثيون: »المانحين 3« بارقة أمل 
لماليين النازحين
اأكد م�سوؤولو منظمات عاملة ف��ي ميدان اإغاثة 

النازحي��ن ال�سوريي��ن بلبن��ان، اأن ا�ست�سافة دولة 

الكوي��ت للموؤتم��ر الدول��ي الثال��ث للمانحين لدعم 

الو�سع الإن�ساني في �سورية ت�سكل بارقة اأمل جديدة 

لماليين ال�سوريين الذين يعي�س��ون ماأ�ساة النزوح 

بعيدا عن وطنهم. 

 واأ�س��اد الم�سوؤول��ون ف��ي ت�ساري��ح منف�سلة 

لوكالة الأنب��اء الكويتية، بما قدمت��ه دولة الكويت 

للنازحي��ن ال�سوريي��ن خ��الل ال�سن��وات الما�سية، 

وت�ستكمله با�ست�سافتها للمرة الثالثة على التوالي 

موؤتمر المانحين. 

 وق��ال نائب ممث��ل المفو�سي��ة ال�سامية لالأمم 

المتحدة ل�س��وؤون الالجئين في لبن��ان جان نيكول 

بوز، اإن انعقاد الموؤتمر الثالث لل��دول المانحة في 

الكويت يتخ��ذ اأهمية خا�س��ة، نظرا لزي��ادة اأعداد 

الالجئين والمت�سررين من الأزمة في �سورية وتفاقم 

المعاناة الإن�سانية. 

 واأو�س��ح اأن تزاي��د اأع��داد الالجئي��ن ب�س��كل 

كبير يتطل��ب بذل جهود اإ�سافي��ة لتلبية الحاجات 

الإن�ساني��ة الأ�سا�سي��ة لهم، ولذلك تعل��ق مفو�سية 

الالجئين و�سواها من المنظمات ال�سريكة في اإغاثة 

الالجئين اآمالها على زيادة التعه��دات في الموؤتمر 

الثالث بالكويت. 

 واأ�ساد بوز، بالكرم الذي اأظهرته الدول المانحة 

خالل ال�سنوات الما�سية وفي طليعتها دولة الكويت، 

موؤكدا اأهمية دعم الموؤتمر للخطة التي اأطلقتها الأمم 

المتحدة مع الحكوم��ة اللبنانية لمواجهة تداعيات 

النزوح ال�سوري اإلى لبنان. 

 واأ�ساف اأن هذه الخطة تكفل م�ساعدة النازحين 

ال�سوريين الذين يعي�سون ظروفا �سعبة، والحكومة 

اللبناني��ة والمجتمع��ات اللبناني��ة الم�سيفة التي 

تعاني من الفقر وارتفاع معدلت البطالة، بما يوؤمن 

تعزيز و�سيان��ة ال�ستقرار في لبن��ان على مختلف 

ال�سعد. 

 من جهته، ذكر مدير �سندوق الزكاة التابع لدار 

الفتوى في لبن��ان ال�سيخ زهير كب��ي، في ت�سريح 

مماثل، اأن دولة الكويت لعبت دورا بارزا واأ�سا�سيا 

ف��ي ت�سمي��د جراح��ات النازحي��ن ال�سوريي��ن في 

لبنان، ا�ستكمال لجهودها الكبيرة في ميدان العمل 

الإن�ساني. 


