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السفير الياباني الجديد يتسلم 
مهام منصبه نهاية الجاري

طوكيو � كونا: أعرب س����فير اليابان اجلديد املعني لدى الكويت 
يازويوشي كوميزو عن س����عادته لتعيينه في منصبه اجلديد في 
الكويت قائال اشعر بالسرور وأتطلع الى تسلم منصبي اجلديد في 

نهاية الشهر اجلاري.
جاءت تلك التصريحات للديبلوماسي الياباني يازويوشي كوميزو 
في كلمة له خالل حفل العش����اء أمس األول والذي أقامه على شرفه 
سفيرنا في اليابان عبدالرحمن العتيبي مبناسبة قرب توليه مهام 
منصبه اجلديد سفيرا لليابان لدى الكويت وحضره عدد من سفراء 
الدول العربية واخلليجية ومس����ؤولون كبار في وزارة اخلارجية 
اليابانية وحضور بارزون من الصحافة واإلعالم. وقال بيان صادر 
عن الس����فارة الكويتية لدى طوكيو ان كوميزو اشار في كلمته الى 
انه سيستند الى اجنازات خلفه سفير اليابان لدى الكويت مازاتوشي 
موتو متعهدا بالس����عي لتحقيق مزيد من التوس����ع واالزدهار في 

العالقات بني الكويت واليابان. 
من جانبه، قال سفير الكويت لدى اليابان في كلمة له خالل حفل 
العش����اء ان تعيني يازويوشي كوميزو سفيرا لليابان لدى الكويت 
يعد عنصرا هاما وأساسيا نحو تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية 
بني البلدين. وتعهد بيان س����فارتنا لدى اليابان بالسعي الى إجناح 
الذكرى ال� 50 لتأسيس العالقات الديبلوماسية بني الكويت واليابان 
التي تصادف العام املقبل 2011 والتي تتوجت بتأس����يس أول جلنة 
يابانية � كويتية مش����تركة في ش����هر يونيو املاضي ويرأسها عن 
اجلان����ب الكويتي نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
الكويتي الشيخ د.محمد الصباح في حني يرأسها عن اجلانب الياباني 
وزير اخلارجية كاتسويا اوكادا. وأضاف البيان ان من النتائج التي 
أثمرتها اللجنة املشتركة قيام البلدين بتوقيع اتفاق حول االستخدام 
السلمي للطاقة النووية، حيث وقع مذكرة التفاهم بني البلدين كل من 
السكرتير العام للجنة الطاقة النووية د.احمد بشارة واملدير العام 
للوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة تتسوهيرو هوسونو 

في مقر وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة في 9 اجلاري.
من جانبه، ق����ال احد الضيوف اليابانيني الكبار في احلفل وهو 
عضو هيئة املستش����ارين في الياب����ان هارونوبو يونيناغا انه قام 
بزيارة الكويت في العام 2003 إلجراء تغطية صحافية تلفزيونية 
ع����ن الكويت واالطالع على مدى التقدم الذي أحرزته للتخلص من 
آثار الغزو العراقي قائال انه بهر باالنطباع الرائع لكل مظاهر احلياة 
في البالد، معربا عن تطلعه واستعداده للمساهمة في اي خطوات 

تهدف الى تعزيز وتوثيق العالقات الكويتية � اليابانية.

عقد لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية بمناسبة الذكرى الـ 61 للعيد الوطني لبالده

السفير الصيني: العالقات الكويتية ـ الصينية تاريخية وزيارة األمير زادتها عمقاً 

اسهاما هاما لالنتعاش االقتصادي 
العاملي، في وقت تعاني خالله الدول 
املتقدمة الكبرى من منو اقتصادي 
سلبي عزز االستقرار االقتصادي 
والنمو االقتصادي السريع للصني 
الثقة  النامية  الدول  وغيرها من 
الدولية ف���ي التغلب على األزمة 
املالية وقدم دفع���ة قوية للنمو 
االقتصادي العاملي، مبينا ان حجم 
واردات الصني خالل عام 2009 بلغ 
1.0056 تريليون دوالر أميركي في 
حني انخف���ض الفائض التجاري 
مبقدار 102 مليار دوالر أميركي، 
وخالل السبعة شهور األولى من 
العام احلالي بلغت واردات الصني 
766.6 مليار دوالر أميركي بزيادة 
47.2% عل���ى الفترة نفس���ها من 
الفائض  العام املاضي وانخفض 
التجاري مبقدار 22.6 مليار دوالر 
أميركي مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي، هذا يظهر ان النمو 
االقتصادي للص���ني قدم فرصا 
تنموية كبيرة للعديد من الدول 
وخلق طلب���ا ضخما القتصادات 
كبرى ودول مجاورة، لقد أصبح 
هذا النمو محركا هاما لالنتعاش 

االقتصادي العاملي.
وقال انه عل���ى الرغم من ان 
االقتص���اد الصيني ش���هد منوا 
سريعا بش���كل عام، فإننا ندرك 
بوضوح ان الصني مازالت تواجه 
كثي���را من التحديات الش���ديدة 
واملعقدة، بحكم عدد السكان الكبير 
واألساسات االقتصادية الضعيفة 
واملوارد الطبيعية الناقصة، فلم 
تتغير هوية الصني كدولة نامية 
لوقت طويل، والتزال الصني دولة 
منخفضة الدخل، ووفقا ملؤشرات 
هيئة الدول لالحصاءات الصينية، 
بلغ اجمالي الناجت احمللي للفرد 
في الص���ني 3300 دوالر أميركي 
في عام 2008 الذي ميثل املستوى 
الدخول  املنخف���ض في مج���ال 
املتوسطة، واحتلت املركز ال� 104 
بني دول العالم. وبينما ظهر تقرير 
التنمية لع���ام 2010 الصادر عن 
البنك الدولي انه بلغ 2940 دوالرا 
أميركيا في ع���ام 2008 واحتلت 
املرتبة ال� 130، باالضافة الى ذلك، 
يصل عدد السكان في الصني الى 
1.3 مليار نس���مة، ما يشكل عدد 
الفقراء والفالحني جزءا كبيرا من 
اجمالي الس���كان وعدد الفالحني 
يبلغ 700 مليون، وهناك حوالي 
150 مليون مواطن صيني يعيشون 
حتت خط الفقر الذي حددته األمم 
املتحدة ب���دوالر واح���د يوميا، 
وحسب تقرير التنمية البشرية 
)HDI( لع���ام 2009 الذي أصدره 
برنام���ج األمم املتحدة االمنائي، 
احتلت الصني املركز ال� 92 على 
مستوى العالم فيما يتعلق مبؤشر 
التنمية البشرية، وهو مستوى 

متوسط بالنسبة للتنمية.

التعاون والصداقة بني  مستوى 
الصني والدول العربية على نحو 
شامل مبا يخدم مصلحة الشعبني 
ويدفع عجلة السالم والتنمية في 

العالم واملنطقة.
وذكر انه حاليا هناك أكثر من 
10 آليات للتعاون مبا فيها مؤمتر 
رجال األعمال الصينيني والعرب 
وندوة االستثمار ومؤمتر التعاون 
الصيني – العربي في مجال الطاقة 
وندوة احلوار احلضاري ومؤمتر 
الصداقة وندوة التعاون اإلعالمي 
الفنون وغيرها وذلك  ومهرجان 
في إطار هذا املنتدى، وان الدورة 
املقبلة لالجتماع الوزاري ستعقد 

في تونس عام 2012.

اقتصاد الصين

وأوضح السفير الصيني انه 
ف���ي ظل تداعي���ات األزمة املالية 
العاملي���ة أصبحت الصني واحدة 
من أولى الدول التي حققت انتعاشا 
اقتصاديا خالل العامني املاضيني 
وانها حتافظ على تنمية اقتصادية 
ثابتة وسريعة نسبيا حتت ظروف 
عصيبة ومعق���دة، والفضل في 
ذل���ك يعود الى حزم���ة احلوافز 
والسياس���ات واالج���راءات التي 
طبقتها الصني وجاءت في الوقت 
املالئم وكانت قوية وفعالة. بفضل 
هذه، تغير بسرعة اجتاه انخفاض 
النمو االقتص���ادي الصيني منذ 
الربع الثاني من عام 2009 وشهد 
االقتصاد الصيني منوا بنس���بة 
9.1% في عام 2009 وبنسبة %11.1 
في النصف األول من عام 2010م، 
ان حزمة احلوافز والسياس���ات 
واالجراءات، وهي لم حتافظ فقط 
على النمو االقتصادي واالستقرار 
االجتماعي للص���ني ولكن قدمت 

مت تأس���يس »منت���دى التعاون 
الصين���ي – العربي« ف���ي العام 
2004، وأصبح هذا املنتدى منبرا 
مهما الجراء احلوار اجلماعي وآلية 
العملي بني  التعاون  فعالة لدفع 
اجلانبني الصيني – العربي، وفي 
مايو املاضي انعقدت الدورة الرابعة 
لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون 
الصين���ي – العرب���ي في الصني 
بنجاح، وحضر جلسات االجتماع 
وزراء اخلارجي���ة أو الوزراء مع 
الدول العربية ال� 22 أو من ميثلهم 
أم���ني عام جامعة  الى  باالضافة 
الدول العربية عمرو موسى، حيث 
قام اجلانبان مبناقش���ات معمقة 
وش���املة ومثمرة حول مستقبل 
العالقات الصينية – العربية، وأقر 
االجتماع بإقامة عالقات التعاون 
االستراتيجي القائمة على التعاون 
الش���امل والتنمية املشتركة بني 
الصني والدول العربية، مؤكدا ان 
هذا االجتماع ميثل عالمة بارزة 
في مسيرة العالقات الصينية – 

العربية.
التع���اون  واقام���ة عالق���ات 
االستراتيجي القائمة على التعاون 
الش���امل والتنمية املشتركة أمر 
يعطي قوة دافعة كبرى للعالقات 
الصيني���ة – العربية في املرحلة 
اجلديدة ويس���اهم ف���ي االرتقاء 
بالتع���اون والصداقة بني الصني 
والدول العربية في جميع املجاالت 
الى مس���تويات جدي���دة، األمر 
الذي سيقدم منوذجا يحتذى به 
الدول  للتضامن والتع���اون بني 
النامية، تستعد الصني للعمل مع 
اجلانب العربي التخاذ مناس���بة 
إقامة عالقات التعاون االستراتيجي 
نقط���ة انطالق جدي���دة لتوطيد 
الثقة السياس���ية املتبادلة ورفع 

والتشاور والتنسيق بني اجلانبني 
في املنظمات الدولية ولعب دور 
بن����اء في صيانة س����الم املنطقة 
واس����تقرارها، ال����ى جانب ذلك، 
يجري اجلانبان حاليا التش����اور 
املكثف حول بناء منطقة التجارة 

احلرة بينهما.

العالقات الصينية ـ العربية

وعلى صعيد التعاون الصيني 
– العربي قال الس���فير الصنيي: 
العربية  تتمتع الصني وال���دول 
العميقة  التقليدي���ة  بالصداق���ة 
حي���ث ظ���ل اجلان���ب الصيني 
يهت���م بتطوير هذه العالقات مع 
الدول العربية، وطوال السنوات 
يتبادل اجلانبان الدعم والتعاون 
في الشؤون الدولية واإلقليمية، 
األمر الذي يعزز الثقة السياسية 
املتبادلة والتب���ادل االقتصادي 
والتجاري بينهما بصورة قوية 
ومكثفة، موضح���ا انه وانطالقا 
من الرغبة املش���تركة للجانبني، 

التعاون اخلليج����ي« في الصني 
بنجاح، مبينا انه خالل االجتماع 
تبادل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية ورئيس الدورة 
احلالية للمجلس الوزاري ملجلس 
التعاون الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير اخلارجية الصينية يانغ 
جيتش����ي على نحو معمق اآلراء 
حول العالقات بني الصني ومجلس 
التع����اون، والقضاي����ا الدولي����ة 
واإلقليمية، ومت التوصل الى رؤى 
مشتركة بشأنها وتوقيع مذكرة 
تفاهم بشأن احلوار االستراتيجي 
واصدار بي����ان صحافي، مضيفا 
ان اجلانب����ني اتفق����ا عل����ى عقد 
االجتماع الوزاري الثاني للحوار 
االستراتيجي العام املقبل في دولة 
االمارات العربية املتحدة، مشيرا الى 
ان اطالق آلية احلوار االستراتيجي 
يساهم في دفع العالقات بني الصني 
الى املس����توى اجلديد  واملجلس 
املتبادلة وتعزيز  الثقة  وتعميق 
التعاون املشترك واملصالح املتبادلة 

واالتص����االت وخدمات هندس����ة 
البترول وغيرها.

ولفت الى انه في مارس املقبل 
ستصادف الذكرى السنوية األربعني 
إلقامة العالقات الديبلوماسية بني 
الصني والكويت، فتستعد سفارة 
الكويت للتنسيق مع  الصني في 
اجلهات املعنية الكويتية لالحتفال 

بهذه املناسبة.

العالقات الصينية - الخليجية

أم����ا فيما يتعل����ق بالعالقات 
الصينية مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي فبني جيمن ان التعاون 
الودي بني الصني ومجلس التعاون 
اخلليجي والدول األعضاء ش����هد 
تطورا سريعا في مجاالت السياسة 
واالقتصاد والطاقة وغيرها، وفي 
العام 2009 وصل حجم التبادالت 
التجارية بني الصني ودول مجلس 
التعاون اخلليجي ال� 6 ما يقارب 
68 ملي����ار دوالر، م����ا ميثل نحو 
63% من إجمالي احلجم التجاري 
بني الص����ني والدول العربية، كما 
احتل حجم الصادرات الصينية 
للبترول اخلام من الدول اخلليجية 
ثلث كمية صادراتها النفطية من 
اخلارج، وما جعل املجلس يصبح 
ثامن أكبر الش����ركاء في املجاالت 
التجارية واملنطقة املصدرة املهمة 
للنف����ط للصني، مؤك����دا حرصها 
على تطوير العالقات مع مجلس 
التعاون اخلليجي والدول األعضاء 
وتستعد لتقوية التعاون الودي بني 
اجلانبني في مختلف املجاالت على 
أساس االحترام املتبادل واملساواة 
واملنفعة املتبادلة، مذكرا بأنه في 
انعق����د االجتماع  يونيو املاضي 
الوزاري املشترك األول »للحوار 
االستراتيجي بني الصني ومجلس 

وزارة األش����غال العامة الكويتية 
الصني في أكتوبر املقبل، ويزور 
الكويت اآلن وفد النفط الصيني، 
ووفد البنك الصيني، باالضافة الى 
الوطني الصيني  املنتخب  زيارة 
لكرة القدم واملنتخب الوطني لكرة 
الطاولة الى الكويت للمشاركة في 

املباريات.
ويبع����ث اجلانب الصيني كل 
عام الطالب الصينيني الى الكويت 
للدراسة في جامعة الكويت، ونثق 
بأن هذه الزيارات ستدفع بالتعاون 
الودي ب����ني البلدين في املجاالت 

املذكورة الى مزيد من التطور.
وعلى صعيد عالقات التعاون 
االقتصادي����ة أوض����ح جيمن ان 
التعاون  السنوات األخيرة شهد 
بني البلدين في املجاالت االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية توسعا 
مستمرا وبلغ حجم التبادل التجاري 
5.04 مليارات دوالر في عام 2009، 
واستوردت الصني من الكويت 7.08 
ماليني طن م����ن النفط اخلام في 
الس����نة املاضية في ظل تداعيات 
األزمة املالية العاملية، مذكرا بأن 
وزارة حماي����ة البيئ����ة الصينية 
وافقت في سبتمبر اجلاري على 
تقرير تقييم البيئة ملشروع مشترك 
بني شركات النفط املعنية للبلدين 
النفط في  لبناء مصفاة تكري����ر 
جنوب الصني، آمال ان يبدأ تنفيذ 
هذا املشروع في أسرع وقت ممكن، 
في الوقت نفسه، ظلت احلكومة 
الصيني����ة تدعم وتش����جع دائما 
املؤسسات الصينية القادرة وذات 
الس����معة الطيبة على االستثمار 
وتنفيذ املش����اريع ف����ي الكويت، 
وتعمل حاليا اكثر من عش����رين 
شركة صينية في الكويت تشمل 
أعمالها مج����االت البنية التحتية 

بشرى الزين
الس����فير الصيني هوانغ  أكد 
جيمن على عم����ق العالقات التي 
تربط جمهورية الصني الشعبية 
والكويت، مشددا على توافق الرؤى 
بني القيادتني السياسيتني في كال 
البلدين الصديق����ني حول جميع 
القضايا الثنائي����ة والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
وأض����اف جيمن ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده صباح امس في مقر 
الوطني  العيد  السفارة مبناسبة 
الصين����ي ال� 61: ان هذه العالقات 
تزداد تطورا منذ اقامة العالقات 
الديبلوماسية بني الصني والكويت 
قبل 39 عاما، مشيرا الى ان الكويت 
أقامت  أول دولة خليجية عربية 
العالقات الديبلوماسية مع الصني، 
مؤكدا ان الكويت دولة مهمة في 
املنطقة وتسعى دائما الى تعزيز 
العالقات الودية بني الصني ودول 

مجلس التعاون.
وحتت رعاية القيادتني الصينية 
والكويتية شهدت عالقات الصداقة 
والتع����اون بني الطرف����ني تطورا 
مس����تمرا في مجاالت السياس����ة 
واالقتص����اد والتج����ارة والطاقة 
والثقاف����ة والتعلي����م وغيره����ا، 
مش����يرا الى انه خ����الل التواصل 
الودي الطويل األجل ظل البلدان 
يتبادالن الفهم والدعم فيما يتعلق 
باملصال����ح احليوي����ة لبعضهما 
البعض ويجريان التعاون اجليد 
في الش����ؤون اإلقليمية والدولية 
حيث ظلت الصني تؤيد بقوة جهود 
الكويت في احلفاظ على استقاللها 
وس����يادتها ووحدة أراضيها كما 
تقدم الكويت كثيرا من الدعم القّيم 

للصني.
الس����نوات  ان����ه خالل  وذكر 
األخيرة تتكثف الزيارات املتبادلة 
على املستوى العالي بني البلدين 
األمر الذي يعزز الثقة السياسية 
املتبادلة بينهما، وخاصة انه في 
مايو عام 2009 قام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بزيارة 
للصني تلبية لدعوة من الرئيس هو 
جينتاو، وجرت خالل هذه الزيارة 
املباحثات املثمرة بني القيادتني حول 
العالقات الثنائية والقضايا الدولية 
واالقليمية ذات االهتمام املشترك، 
ومت توقي����ع 6 اتفاقيات تعاونية 
ومذكرات تفاهم بني اجلهات املعنية 
من البلدين ف����ي مجاالت الطاقة 
والتعليم واملواصالت والرياضة 
واملال، موضح����ا ان هذه الزيارة 
الى  البلدين  دفعت بقوة عالقات 
التطور، ومتضي حاليا االتفاقيات 
املذكورة نحو التطبيق والتنفيذ، 
كما قام املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة اللواء م.فيصل 
اجلزاف بزيارة للصني على رأس 
الوفد الكويتي للرياضة والشباب 
أبريل املاضي، وسيزور وفد  في 

5.04 مليـارات دوالر حجـم التبـادل التجـاري الثنائـي بيـن الكويـت والصيـن

68 مليار دوالر قيمة حجم التبادل التجاري بين بالدنا ودول مجلس التعاون الخليجي

»المنتدى العربي ـ الصيني« نموذج يحتذى فـي التضامن والتعاون بين الدول النامية

الصيـن مـع  ديبلوماسـية  عالقـات  أقامـت  خليجيـة  دولـة  أول  الكويـت 

أكثر من 20 شـركة صينية في الكويت تعمل في مجاالت البنيـة التحتية واالتصاالت والبترول

»الحوار اإلسـتراتيجي الصيني ـ الخليجي« آلية لتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين

السفير الصيني هوانغ جيمن خالل اللقاء الصحافي السفير الصيني هوانغ جيمن

معرض شنغهاي العالمي
قال سفير الصني هوانغ جيمن: ان معرض شانغهاي العاملي 
لعام 2010  أوملبياد بكني، هو حدث كبير ودولي لعرض إجنازات 
احلضارة البش��رية والنظريات اإلبداعية، لم يعكس معرض 
اكسبو ش��انغهاي التقدم والتطور في املجاالت االجتماعية 
واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية لدول العالم فحس��ب، 
بل يدفع للتب��ادل بني احلضارات املختلفة وتعزيز التعارف 
والصداقة بني شعوب العالم. ومنذ افتتاح املعرض في اليوم 
األول من مايو هذا العام قام أكثر من 50 مليون زائر داخل 
الصني وخارجها بزيارة اكس��بو. وتتمنى الصني العمل مع 
األطراف املختلفة إلقامة معرض اكسبو بشكل ناجح ورائع 

وال يُنسى، مذكرا بغياب الكويت عن هذا املعرض املهم.

)محمد ماهر(

"ب��ي��ت��زا ب��رج��ر" لتعزيز روح املشاركة "ب��رج��رك��ن��ج®" تطلق 
توفر مطاعم "برجركنج®" لضيوفها فرصة متميزة لالس���تمتاع 
بتجربة تناول طعام فريدة م���ن خالل إطالقها لوجبتها اجلديدة 
"بيتزا برجر" التي تعزز روح املشاركة حيث تقدم في شكل شرائح 
البيت���زا، وحتتوي على أفضل مكونات البيت���زا والبرجر في آن 
واحد.  وقال أمين عابد مدير التسويق في مجموعة كوت الغذائية 
صاحبة امتياز "برجركنج®" في الكويت "تبرز العالمة التجارية 
ملطاع���م "برجركنج®" بقوة من بني احلش���د الهائ���ل في صناعة 
الوجبات السريعة بفضل قدرتها الفريدة على االبتكار وحرصها 
على التنوع في منتجاتها، فضاًل عن املذاق الش���هي واللذيذ الذي 
تقدم���ه لزبائنها".  وأضاف "من خالل احتوائها على قطع البرجر 
الشهية واملشوية على النار باإلضافة إلى مكونات البيتزا اللذيذة، 
جتمع وجبة "بيتزا برجر" أفضل ما في عاملي البيتزا والبرجر في 
ذات الوقت، وتعد مثالية للمشاركة بني أفراد العائلة واألصدقاء". 
وتتكون وجبة "بيتزا برجر" من أفضل قطع البرجر املشوية على 
النار باإلضافة إلي مكونات البيتزا الكالسيكية: جبنة املوتزاريال 
والسلطة الطازجة وحلم البيبروني وصلصة الطماطم الصقلية 
وصلصة مايونيز البيس���تو احلمراء اللذيذة، تقدم كلها في خبز 
شهي مغطى بحبيبات السمسم الصغيرة ومقسم بعناية ملشاركة 
أكبر. وتتوافر وجبة "بيتزا برجر" حاليًا في مطاعم "برجركنج®" 

في كافة أرجاء دولة الكويت.

الحمود بحث مع الروابدة األوضاع 
في المنطقة

اش���اد رئيس مجلس الوزراء االردني االسبق 
عبدالرؤوف الروابدة بالسياس���ة الكويتية، وقال 
خالل زيارة قام بها الى س���فارتنا لدى األردن ان 
السياس���ة اخلارجية الكويتية كانت على الدوام 
عامل استقرار في املنطقة. واضاف الروابدة خالل 
لقائه س���فيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 
ان من شأن هذه السياسة تقدمي مساهمة فعالة في 
تقليل التوترات التي تهدد اس���تقرار املنطقة على 

املدى املنظور.
واشار الروابدة الى احلكمة والدراية التي يتمتع 
بها صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد، 
واستعرض الش���يخ فيصل في بداية اللقاء رؤية 
القيادة السياسية حلل القضايا العالقة في املنطقة 

واحلد من تفاقمها.
وتطرق الى موقف الكويت الثابت جتاه القضية 

الفلسطينية واالوضاع في العراق.


