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السفير الصيني هوانغ جيمني

السفير هوانغ جيمني متحدثا الى الزميلة بشرى الزين

السفير الصيني أكد أن بالده كبيرة وليست قوية وسياستها العسكرية دفاعية ال هجومية

توقي�ع  من�ذ  ملي�ار   1.155 بقيم�ة  أوتوماتيكي�ة  مداف�ع  اش�ترت  الكوي�ت 
البلدي��ن بي�ن  العس�ك�ري  التع�اون  زي��ادة  ونأم��ل  التفاه���م  مذك��رة 

زيارة الرئي�س ب�اراك أوباما إلى الصين سترش�د 
العالقات بين بالدنا والواليات المتحدة في المرحلة المقبلة

القرصن�ة مش�كلة عالمي�ة أث�ارت اهتمامنا ونش�ارك بثالث س�فن عل�ى أربع 
دفع�ات كل ثالث�ة أش�هر لحماي�ة المالح�ة التجاري�ة ف�ي الصومال وخلي�ج عدن

بشرى الزين
أكد س���فير الصني لدى الكويت هوانغ 
جيم���ني على عمق العالق���ات الصينية – 
الكويتية والتي تأسست منذ العام 1969، 
مش���يرا الى ان الكويت كان���ت أول دولة 
خليجية تقيم عالقات مع جمهورية الصني 

الشعبية.
وذكر السفير الصيني في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان العام 2009 وما سبقه شهد 
نقلة نوعية لهذه العالقات والتي توجت 
بزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى بكني ف���ي مايو املاضي، حيث 
أجرى مباحثات مع الزعيم الصيني وكذلك 
رئيس مجلس الوزراء، حيث مت خالل هذه 
الزيارة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
تشمل مجاالت السياسة والطاقة واملالية 
والرياضة والتعليم والبنية التحتية، األمر 
الذي دفع بهذه العالقات الثنائية الى أعلى 

املستويات.
واشار جيمني الى انه رغم تداعيات األزمة 
االقتصادية العاملية إال أن العالقات التجارية 
بني البلدين شهدت تطورا مستقرا وسليما 
وفق االحصائيات األخيرة التي تشير الى 
اس���تيراد الصني 5 ماليني و640 ألف طن 
حيث ازدادت بنسبة 33% باملقارنة مع السنة 
املاضية، الفتا الى ان شركة النفط الصينية 
وقعت عقدا مع شركة نفط الكويت وذلك 
في مجال اخلدمات الهندس���ية حيث ستم 
تشغيل 13 برجا في حقول النفط الكويتية 
مذك���را بأنه بدأ العمل في البرج األول في 

بداية نوفمبر املاضي.
ولفت الى االهتمام الذي تبديه عدد من 
السيارات واحلافالت  الشركات الستيراد 
الصينية التي أصبحت لها س���معة جيدة 

في السوق الكويتي.
كما أشار السفير الصيني الى ان التبادل 
الثقافي والرياضي بني البلدين يعتبر جزءا 
مهما في هذه العالقات وجس���را مهما في 
عملية التواصل وتعزيز الصداقة وتعميق 

املعرفة بني الشعبني الصديقني.
وعلى الصعيد السياس���ي أكد جيمني 
على تطاب���ق املواقف ووجهات النظر بني 
بالده والكويت ح���ول القضايا اإلقليمية 
والدولية مشيرا الى ان البلدين يتبادالن 
دعم بعضهما البعض، مقدرا جهود الكويت 
ودعمها للصني في قضايا التبت وحقوق 
اإلنسان وغيرهما مؤكدا دعم الصني لسيادة 

الكويت واستقاللها ووحدة أراضيها.
وحول التطور الذي شهدته الصني منذ 
تطبيقها سياس���ة االنفتاح قال جيمني ان 
الصني دولة كبيرة ولكن ليست قوية كما 
يعتقد البعض، فأمامها مشوار طويل رغم 

التطور الذي عرفته منذ ال� 30 عاما املاضية 
مش���يرا الى ان الصني التزال تعتبر دولة 
نامية وهي حتتل املرتبة بعد املئة عامليا، 
مذكرا بأن���ه اليزال هناك نحو 150 مليون 
مواطن صيني يعيش���ون في مناطق غير 

مؤهلة.
وبني ان منو املعدل االقتصادي الصيني 

أكبر من الدول األخرى لكن إذا مت تقسيمه 
على مليار و3 ماليني من سكان الصني يتبني 
ان النتيجة ضئيلة ج���دا. وكانت الصني 
عززت دورها في حفظ السالم العاملي وأبدت 
حماسة جتاه هذه املهام تنفيذا لطلب األمم 
املتحدة ورغبة في رسم صورة لها كقوة 

عظمى مسؤولة وسلمية.

وأوض���ح الديبلوماس���ي الصيني ان 
قوات بالده حلفظ السالم ليست مسلحة 
وتهدف الى السالم، مبينا ان سياسة الصني 
العس���كرية دفاعية ال هجومية، مؤكدا ان 
الصني تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن 
انطالقا من عضويتها الدائمة في مجلس 

األمن الدولي وحكومة البلد املعني.
وتطرق جيمني الى مساهمة الصني في 
مكافحة »القرصنة« التي أصبحت مشكلة 
عاملية تؤثر في مالحة التجارة الدولية ما 
أثار اهتمام بالده الى جانب املجتمع الدولي 
ما حدا مبجل���س األمن الدولي على اتخاذ 
قرار بإرسال سفن حربية حلماية السفن 

التج��ارية من���ذ أكتوبر املاضي، موضحا 
ان الصني أرس���لت الى سواحل الصومال 
وخليج عدن 4 دفعات كل 3 أشهر متثل 3 
سفن من بينها سفينة متوينية، مؤكدا ان 
بالده تستمر في هذه العمليات مع املجتمع 
الدولي حلماية املالحة التجارية من هذه 

الظاهرة.
وف��ي تعليقه عل��ى التع�اون العسكري 
الثن�ائ����ي ب�ني ب��الده والكويت أعرب عن 
أمله في ان ي���زداد هذا التعاون، مبينا ان 
الكويت قامت بشراء مدافع أوتوماتيكية 
قيمتها 1.155 مليار منذ توقيع مذكرة تفاهم 
في هذا املج���ال، الفتا الى تبادل الزيارات 
على مستوى وزيري الدفاع في كال البلدين 
وكذلك الضباط موضحا ان الصني تبعث 
س���نويا طالبا عسكريا واحدا في حني ان 
الكويت ال ترسل أي ضابط، وجدد دعوة 
بالده الى الضباط الكويتيني لزيارة الصني 

ضمن تبادل التدريبات والدراسة.
كم���ا أكد دعم بالده للجهود الس���لمية 
والديبلوماس���ية حلل أزمة امللف النووي 
اإليراني موضحا ان موقف بالده يتطابق 
مع م���ا جاء في بيان قمة مجلس التعاون 
اخلليجي ال� 30 في هذا الشأن وكذلك الدفع 

باحلوار والتفاوض.
وفي رده بشأن آفاق العالقات الصينية 
– األميركية بعد زيارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما الى الصني قبل شهر قال »ان 
الرئيس أوباما يعتبر أول رئيس أميركي 
يزور الصني بعد توليه منصبه خالل أقل 
من عام، موضحا ان هذه الزيارة سترشد 
العالقات الصينية – األميركية في املرحلة 
املقبلة حيث اتف���ق الطرفان على تطوير 
العالقات بأكبر جه���د مبا يخدم مصلحة 
البلدين، مشيرا الى ان تعاون الصني مهم 
الدولية  السياس���ة  للواليات املتحدة في 
واإلقليمية ومواجهة األزمة االقتصادية، 
مؤكدا إدراك البلدين ألهمية هذا التعاون 

بينهما.

هوانغ جيمين ل� »األنباء«: الصين تتفق مع دول »التعاون« 
في ضرورة حل أزمة »النووي اإليراني« بالحوار السلمي

توافق مناخي واسع
أعرب السفير الصيني هوانغ جيمني عن تقدير بالده 
ملشاركة الكويت في مؤمتر كوبنهاغن حول التغير املناخي 
منوها بالكلمة التي ألقاها س���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د باجلهود اإليجابي���ة املبذولة من الكويت 
ملواجهة تغير املناخ. وأكد جيمني على التوافق الواس���ع 
ب���ني الصني والكويت في هذا الص���دد مذكرا مبا جاء في 
كلمة س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
مشيرا الى ان الكويت حريصة على إيجاد أفضل السبل 
للتوصل الى طاقة بديلة ومبا يخدم االستخدام السلمي 
للطاق���ة النووية وكذلك دعوته ال���ى االلتزام باالتفاقية 
االطارية احلالية وخاصة مبدأ املس���ؤولية املشتركة بني 
الدول املتقدمة والنامية مش���يرا الى ان مسؤولية الدول 
املتقدم���ة تكمن كذلك في تقدمي املس���اعدات املادية ونقل 
التكنولوجيا املتوافرة لديها الى الدول النامية للوصول 

الى الهدف.
واض���اف ان الصني ترى ان املؤمتر أحرز نتائج هامة 
وإيجابية بفضل جهود األطراف املعنية ما يوضح التزام 
املؤمت���ر بكل أطر ومب���ادئ األمم املتح���دة لتغير املناخ 

والبروتوكوالت امللحقة.

ممثل مكتب التجارة أكد أن حكومة بالده تسعى لتوثيق عالقاتها مع العالم بشكل عام

أوزتورك: فتح مكتب التجارة الحكومية لشمال قبرص التركية
مبادرة طيبة من الكويت كسرت العزلة على بالدنا

بشرى الزين
أش���اد ممثل مكتب التجارة احلكومية جلمهورية ش���مال قبرص 
التركية لدى الكويت اوكطاي اوزتورك، بدعم ومس���اندة الكويت في 

تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين في جميع املجاالت.
وأوضح اوزتورك ان حكومة بالده تسعى لتوثيق العالقات وتطويرها 
مع العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، كونها القريبة من 
حيث الثقافة والدين وغيرها من الروابط التي جتمعها والعالم العربي، 
الفتا الى ان هناك عددا من املكاتب التجارية التي مت اعتمادها في عدد 
من الدول اخلليجية من اجل االستمرار في قنوات التواصل. وأضاف 
»رغم عدم وجود خطوط طيران مباشرة والعزلة التي يعانيها شعب 
القبارصة األتراك منذ أكثر من 45 عاما اال ان بالده تشهد نشاطا وحركة 
متزايدة من قبل الس���ياح الذي���ن يتمتعون مبا متلك هذه األرض من 
مقوم���ات الطبيعة اخلالبة والبنية التحتية، إضافة الى طالبي العلم 
الذين يقدر عددهم بعش���رات اآلالف من مختلف دول العالم ملتحقني 
بس���ت مدن جامعية مت تصميمها وفق أح���دث الطرز والتكنولوجيا 

لتقدمي املعرفة بشتى أنواعها«.
وكشف ان هناك نية لتوجيه دعوة الى النائبات في مجلس األمة 
د.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار ود.أسيل العوضي ود.روال دشتي، 
لزيارة بالده للقاء 4 نائبات ش���مال قبرص من أجل توثيق العالقات 
البرملانية، السيما على صعيد املرأة، مؤكدا ان بالده ترحب بأي زائر 
س���واء كان رسميا أو شعبيا، داعيا اجلميع الى اكتشاف بالده، وقال 
ان الكويتيني يعرفون شمال قبرص التركية جيدا من خالل الرحالت 

التي يقومون بها الى هناك، كما توجد لديهم منازل هناك.
وبنينّ اوزتورك ان بالده متكنت من إقامة املؤسسات من اجل العيش 
في مجتمع حديث ودميوقراطي على أمل ان يكون هناك شريك للدولة 
االحتادية وعلى قدم املساواة في اجلانب اآلخر من قبرص االحتادية، 
الفتا الى ان القبارصة األتراك أثبتوا رغبتهم في التوصل الى تسوية 
سلمية مبا يتوافق ومع قرارات منظمة املؤمتر اإلسالمي، وكذا الدعوة 

التي وجهها األمني العام لألمم املتحدة السابق كوفي عنان.
وقال أوزتورك إن قبرص معروفة جيدا من قبل الكويتيني، حيث 
توجد شرق املتوسط هذه اجلزيرة اجلميلة لقضاء العطالت واالستمتاع 
مبناظرها اخلالبة، والبعض لديه مساكن هناك. لكن القليل يعرف عن 
مصير القبارصة في شمال قبرص التركية والقليلون قد يعرفون ان 
لديهم وظيفة بكل مؤسس���ات »اجلمهورية التركية لشمال قبرص«. 

ولكن احلقيقة ان شعب القبارصة االتراك هم اآلن في عزلة مستمرة 
منذ 46 عاما ألمر واقع أقل شهرة.

وأضاف احلكم البريطاني الذي بدأ في عام 1787 وصل الى نهايته 
في عام 1960، ما ادى إلى والدة جمهورية قبرص التي حكم فيها االتراك 
واليونانيون في قبرص معا، ولكن الدولة اجلديدة لم تتمكن من اكمال 
3 سنوات من العمر. وفي ديسمبر عام 1963 من املفارقات ان مكاريوس 

رئيس قبرص )البطريرك الذي كان ايضا رئيس الكنيسة االرثوذكسية 
في قبرص( كان ايضا احد املبادرين خلطة شريرة تدعى »اكريتاس«. 
هذه اخلطة، التي كانت ايضا نتاج تعاون مع منظمة ارهابية مسلحة 
ايوكا، وكان يتوخى طرد القبارصة االتراك من الدولة وحتى املذابح بعد 
رفضهم قبول التعديالت املقترحة من مكاريوس التي كانت تستهدف 
القضاء على جميع حقوق القبارصة االتراك التي منحها لهم الدستور 

واالتفاقيات الدولية املؤسسة جلمهورية قبرص.
واشار الى انه لم يكن من الصعب بالنسبة للقبارصة اليونانيني 
املتفوقني عدديا واملتسلحني تسليحا جيدا جنبا الى جنب مع الشرطة 
إجبار االتراك من أصل 103 قرى، وذبح وخطف مدنيني، في حني منع 
ممثلوه���م من جميع وظائف الدولة مبا ف���ي ذلك البرملان والوزارات 
واإلعالم. وعبر خطتهم ظنوا انهم جنحوا في نشر االخبار والترويج 
ل� »قانون قوات حتاول السيطرة وانهاء االنتفاضة التي بدأت من قبل 

القبارصة االتراك ضد احلكومة القانونية«.
واوضح انه بعد احداث عام 1963 اصبح القبارصة االتراك يعيشون 
في جيوب محاطة بالالجئني في ظروف بائسة حتت احلصار والعزلة. 
وفي العام 1964 وصلت أول قوات حفظ سالم لالمم املتحدة في العام 
1968، بدأ اجلانبان بإجراء محادثات من أجل التوصل الى حل سلمي. 
وفي العام 1974 حتى اإلغريق لم يكونوا راضني عن أسلوب مكاريوس 
ومبس���اعدة من املجلس العس���كري احلاكم في اثينا اطيح به واعلن 
احتاد قبرص مع اليونان وفي العام 1975 توصل اجلانبان الى اتفاق 
في ڤيينا لتبادل السكان، لكن مصير القبارصة االتراك بسبب العزل 

واحلصار املتواصل.
وعلى الرغم من احلظر املستمر والعزلة متكن شمال قبرص التركية 
من اقامة املؤسس���ات من اجل العيش في مجتمع حديث. وهي تشكل 
جميع املؤسس���ات الالزمة إلقامة دولة واعلنت الدولة االحتادية في 
عام 1975، ولكن على اجلانب اآلخر اعتمادا على اللقب املغتصب من 
جمهورية قبرص اس���تمر رفض مقترحات احلل. وبعد س���نوات من 
احملادثات اليائس���ة والتسويف لم تترك أي وسيلة أخرى للقبارصة 
التركية إلعالن الدولة املستقلة في اجلمهورية التركية لشمال قبرص 

في عام 1983.
وذكر أنه بعد أن قال القبارصة اليونانيون ال لالستفتاء اصر اجلانب 
التركي على جدول زمني للعمل بكفاءة للوصول الى حل نهائي على 
أس���اس معايير األمم املتحدة لتحقيق املساواة السياسية واملساواة 
في املركز، فضال عن اقامة ش���راكة جديدة، لكن اجلانب اليوناني لم 
يقبل اي ج���دول زمني باعتباره حكومة معترفا بها دوليا، وبوصفه 
عضوا في االحتاد االوروبي. لينتهي الوقت، وعزلة الشطر الشمالي 
ال يستطيع التكهن باملدة الزمنية التي امام الشعب في شمال قبرص 
م���ن أجل التوصل الى حل عادل في العم���ل اجلماعي مع جيرانه في 

اجلنوب.

سنوجه دعوة قريبة لعضوات مجلس األمة األربع لاللتقاء بنظيراتهن في قبرص من أجل توثيق العالقات البرلمانية

قبرص معروفة من قبل الكويتيين حيث يقضون بها العطالت ويستمتعون بمناظرها الخالبة والبعض لديه مساكن هناك
اوكطاي اوزتورك

الروعة واجلمال في شمال قبرص التركية


