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بقلم السفير الصيني تشانغ جيانوي

دخلت الصني حقبة جديدة منذ انعقاد املؤمتر 
الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني 
في عام ٢٠١٢، فقد حققت خالل السنوات العشر 
املاضية إجنازات تاريخية في اإلصالح واالنفتاح 
والتحديث، وقامت بالتبادالت الودية والتعاون 
الصادق مــع دول العالم، مبا في ذلك الكويت، 
وتعمل بنشاط على تعزيز بناء مجتمع ملستقبل 
مشترك للبشرية، وتقدمي مساهمات مهمة للسالم 

والتنمية في العالم. 
وفي هذا السياق، سينشر سفير جمهورية 
الصني الشــعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي 
سلســلة من املقاالت حتــت «الصني: عقد من 
التطورات» ليعرف األصدقاء الكويتيون جتارب 
الصني في التنمية والتبادل اخلارجي والتعاون 
الدولي وغيرها من مختلف املجاالت، وذلك من 
أجل تعميق فهم اجلميع للصني في العصر اجلديد.

الصني : ملتزمة متامًا بفلسفة التنمية املتمحورة حول الشعب
منذ املؤمتر الوطني الثامن عشر 
للحزب الشــيوعي الصيني في عام 
٢٠١٢، قام الشيوعيون الصينيون، مع 
شي جينبينغ بصفته ممثال رئيسيا 
لهم، بتأسيس فكر شي جينبينغ بشأن 
االشتراكية ذات اخلصائص الصينية 
في العصر اجلديد، والتزموا بفلسفة 
التنمية املتمحورة حول الشعب، وبعد 
عشر ســنوات، مت حتقيق إجنازات 
ملحوظة في حتسني رفاهية الناس.
إن الدولة هي الشــعب والشعب 
هو الدولة. تطلع الشــعب إلى حياة 
أفضل هو ما نسعى إليه. على مدار 
السنوات العشر املاضية، فازت الصني 
بأكبر وأصعب معركة ضد الفقر في 
تاريخ البشــرية لصالــح أكبر عدد 
من الناس، وهذا يعني أننا توصلنا 
إلى حل تاريخي ملشكلة الفقر املدقع 
التي ابتليت بها األمة الصينية آلالف 
السنني. إن انتشال ما يقرب من ١٠٠

مليون من فقراء الريف من براثن الفقر 
هو مســاهمة كبيرة في قضية احلد 
من الفقر في العالم. كما شهد العقد 
املاضي تطور أكبــر أنظمة التعليم 
والضمان االجتماعي والرعاية الطبية 
والصحية عامليا في الصني. مت خلق 
ما مجموعه ١٣٠ مليون فرصة عمل 
في املناطق احلضرية على الصعيد 
الوطنــي، وارتفــع متوســط العمر 
املتوقع فــي الصني من ٧٥٫٤ ســنة 
إلى ٧٧٫٩ سنة خالل هذه الفترة، وبلغ 
عدد ذوي الدخل املتوسط في الصني 
نحو ٤٠٠ مليــون، كما ارتفع معدل 
التحضر من ٥٣٫١٪ إلى ٦٤٫٧٪، ومت 
بنــاء أو حتديث ١٫١ مليون كيلومتر 
إضافية مــن الطرق الريفية، كما مت 
بنــاء ٣٥٠٠٠ كيلومتــر من خطوط 
السكك احلديدية اجلديدة، من بينها 
مت تشغيل ٣١٠٠٠ كيلومتر من السكك 
احلديدية فائق السرعة، وبلغت نسبة 
موثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية 
لشبكة التوزيع الريفية في املناطق 
الفقيــرة ٩٩٪، في حني أن ١٠٠٪ من 
القرى الفقيرة على الشبكات الرئيسية 
موصولة اآلن بالطاقة ثالثية الطور. 
وقد جتاوزت نســبة القرى الفقيرة 
املزودة بتوصيالت األلياف الضوئية 
واجليل الرابع ٩٨٪، كل هذا يدل على 

أن مستويات املعيشة ونوعية احلياة 
للشعب الصيني في حتسن مطرد. 
حققــت الصني هدفها فــي التخفيف 
من حــدة الفقر املطروح في «أجندة 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 
٢٠٣٠» قبل موعده احملدد بـ١٠ سنوات، 
ما مكن نحو خمس سكان العالم من 
العيش في ســالم وحرية وسعادة، 
ما ميثل مســاهمة كبيرة في قضية 

حقوق اإلنسان العاملية.
البيئة االيكولوجية السليمة هي 
أنصف منفعة عامــة وأكثر الفوائد 

شموال لرفاهية الشعب، واسترشادا 
بفكر الرئيس شــي جينبينغ حول 
احلضارة البيئية، وتبنيا لفلسفة أن 
الطبيعة اجليدة هي الكنز احلقيقي، 
عمل مئات املاليني من الصينيني بجد 
للبحــث عن نوع من التحديث الذي 
يعزز التعايش املتناغم بني اإلنسان 
والطبيعة، ونتيجة لذلك، مت حتسني 
البيئة االيكولوجية في الصني بشكل 
ملحوظ، وانخفض متوسط تركيز 
PM٢٫٥ للمدن على مستوى احملافظة 
ومــا فوقهــا بنســبة ٣٤٫٨٪ في عام 

٢٠٢١، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠١٥، وبلغت نسبة األيام ذات جودة 
الهواء العالية في هذه املدن ٨٧٫٥٪، 
كما ســاهمت الصني مبــا ميثل ربع 
الزيادة في التشجير العاملي، حيث 
احتلت مساحة الغابات االصطناعية 
املرتبة األولى على مستوى العالم، 
واحتلــت زيادتهــا ملــوارد الغابات 
الصــدارة عامليا. عــالوة على ذلك، 
ودعما لرؤية مجتمع ذي مســتقبل 
مشترك للبشرية، قامت الصني بدور 
نشيط في احلوكمة البيئية العاملية، 

وقــد حتملت مســؤوليات احلوكمة 
البيئية الواجبة، والتي تتناسب مع 
ظروفها الوطنية ومرحلة التنمية فيها 
وقدراتها، وسعت إلى توفير املزيد من 
املنافع العامة للعالم. تتعهد الصني 
بأنها ستسعى جاهدة للوصول إلى 
ذروتهــا في انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون قبل عــام ٢٠٣٠ وحتقيق 
احليــاد الكربوني قبل عــام ٢٠٦٠. 
وهذا يعنــي أن الصني، كأكبر دولة 
نامية في العالم، ستحقق االنتقال من 
ذروة الكربون إلى حياد الكربون في 

أقصر وقت في تاريخ العالم، وبالتالي 
حتقيــق أكبر خفض فــي العالم في 

كثافة انبعاثات الكربون.
في مواجهة جائحــة كوفيد-١٩، 
تضع الصني دائما الشعب وحياته في 
املقام األول، ونظرا للقاعدة السكانية 
الضخمة، واختالف التنمية اإلقليمية، 
ونقــص املوارد الطبيــة، فقد تبنت 
الصني واتبعت سياسة «صفرـ  كوفيد 
الديناميكية»، كأفضل نهج الحتواء 
اجلائحة، الســيما أن عدد الســكان 
املســنني الذين تزيــد أعمارهم على 
٦٠ عاما يبلغ ٢٦٧ مليون نسمة في 
الصني، وســيكونون أول الضحايا 
إذا خففــت الصــني مــن ســيطرتها 
على الوباء. ال تعني سياسة «صفر 
ـ كوفيــد الديناميكيــة» عدم وجود 
حــاالت إصابــة، وإمنا تهــدف تلك 
السياســة إلى القضاء على تفشــي 
املرض عند حدوثه، وذلك بأقل تكلفة 
اجتماعية وضمن إطار زمني قصير، 
وذلــك لضمان حياة الناس اليومية 
ورفاههم إلى أقصى حد ممكن، وعلى 
الرغم من أن الصني هي الدولة األكثر 
اكتظاظا بالســكان في العالم، إال أن 
معــدل اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩
وعدد الوفيات فيهــا هو األدنى بني 
الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم.

انطلق احلزب الشيوعي الصيني 
من قلب الشــعب، وقد مت تطويرها 
خلدمة الشعب، ويزدهر ملا فيه منفعة 
الشــعب، وســيواصل اتباع فلسفة 
التنميــة املتمحورة حول الشــعب، 
وســيوحد الشــعب الصيني كقوة 
جبارة لتحقيق الهدف املئوي الثاني 
والنهضة العظيمة لألمة الصينية. 
وإن الكويت، في ظل القيادة احلكيمة 
لســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
فقد جلبــت الكويت لشــعبها حياة 
سعيدة وحققت تنمية حثيثة. تلتزم 
احلكومتان بتحسني رفاهية الشعب 
والدفع بالتنمية االجتماعية، وتقف 
الصني على أهبة االستعداد ملشاركة 
جتربتها مع الكويت كشريكني وثيقني 
لتعزيــز التنميــة املشــتركة وبناء 
مجتمع املستقبل املشترك للبشرية.

الغناء والرقص التقليدي في منطقة شينجانغمالمح جديدة إلحدى املناطق الريفية الصينية

املسلمون الصينيون يؤدون الصالةمدينة صينية في مواجهة «كورونا»

الصني: عقد من التطورات

«األوقاف» بحثت تطوير خدمات احلجاج
أسامة أبوالسعود

في إطار سعي إدارة شؤون احلج والعمرة 
بــوزارة األوقاف لتطويــر اخلدمات املقدمة 
لضيوف الرحمن وتفعيال لتوجيهات الدولة 
فــي حتقيق أقصى إفادة مــن ممكناتها بعد 
التعرف على نقاط القوة والضعف وفرص 
الســوق وحتدياتــه ونتائــج دراســة رضا 
املتعاملني، عقدت إدارة شؤون احلج والعمرة 
ورشة عمل متخصصة ألصحاب حمالت احلج 
الكويتيــة بينت خاللهــا نتائج ومالحظات 

تقييم موسم حج ١٤٤٣هـ. 
وقد ناقش مســؤولو اإلدارة في الورشة 

احملاور اآلتية:

١ - التجهيز املسبق ملوسم احلج املقبل 
(طلبــات تســيير احلملــة، برنامــج احلج 

اإللكتروني، مواعيد تسجيل احلجاج).
٢ - املسار اإللكتروني السعودي.

٣ - آلية سفر وعودة احلجاج.
٤ - تقييم اآللية اجلديدة خلدمة احلجيج 
املقدمة من وزارة احلج السعودية وفق نظام 

الشرائح ملوسم حج ١٤٤٣هـ.
وفي ختام اللقاء قامت وزارة األوقاف ممثلة 
في إدارة شؤون احلج والعمرة باستعراض 
مالحظات احلمالت ومقترحاتها إلدراجها ضمن 
خطتها السنوية وصياغة مبادرات تنفيذية 
لالرتقاء باخلدمة املقدمة للمواطنني في إطار 

خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

مبشاركة ٣٥ ألف طالب وطالبة ووسط منافسة بني ٣ قوائم

«االعتماد األكادميي» يضيف برامج دراسية جديدة في أميركا
ثامر السليم

كشفت مصادر مطلعـــة 
لـ «األنباء»، أن مدير اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم د.حمد 
العدواني أصدر قرارا بإضافة 
الدراســية  البرامج  بعــض 
والدرجات العلمية من قائمة 
مؤسسات التعليم العالي في 
الواليات املتحدة األميركية 
املوصــى بها لــدى اجلهاز، 
مشــيرة إلى أن هــذا القرار 
يســري من تاريخ صدوره 
ويلغــى كل نص يخالف ما 
ورد بــه، مؤكــدة ضــرورة 
القــرارات املنظمة  مراعــاة 
الدراســة  لاللتحاق ونظام 
في مؤسســات التعليم في 

خارج الكويت.
إلى  وأشــارت املصــادر 
أنه يجب أن يتبع البرنامج 
الذي ســيلتحق  الدراســي 
بــه الطلبــة نظــام التعليم 
التقليدي، وأن تكون الدراسة 
املنتظم  بنظــام احلضــور 
خالل األســبوع الدراســي، 
الفتــة إلــى أنــه يجــب أن 
يكــون البرنامج الدراســي 
الذي ســيلتحق بــه الطلبة 
قــد اجتــاز املدة الدراســية 
احملددة ملنح الدرجة العلمية، 
وذلك بتخريج الدفعة األولى 
من الكليــة التي تطرح هذا 

أسماء البرامج املعتمدةالبرنامج.

السويري لـ «األنباء»: انتخابات احتاد الطلبة تنطلق غدًا
آالء خليفة

أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت م.فالح 
الســويري عن عقد انتخابات االحتاد 
فرع جامعــة الكويت غدا الثالثاء في 

جميع املواقع اجلامعية.
وذكــر الســويري فــي تصريــح 
خــاص لـ «األنبــاء» أن أكثــر من ٣٥
ألــف طالب وطالبة سيشــاركون في 
عملية التصويت من الطلبة الكويتيني 
ومن فئة غير محددي اجلنسية الذين 
يحق لهم التصويت، الفتا إلى أن هناك 
٣ قوائم ستشــارك العــام احلالي في 

االنتخابات وهــي «القائمة االئتالفية 
واالحتاد اإلسالمي، والقائمة املستقلة، 

والقائمة اإلسالمية».
وأفاد بأن جلان االقتراع ســتكون 
فــي ٤ مواقع جامعية، هي الشــدادية 
«الهندسة والعلوم والعلوم احلياتية 
واآلداب والتربيــة والعلــوم اإلدارية 
وكلية الصحة العامــة»، وفي كيفان 
بكلية الشريعة، وفي الشويخ بكليتي 
العلــوم االجتماعيــة واحلقوق، وفي 
اجلابرية بكليات الطب والصيدلة وطب 

األسنان والطب املساعد.
وكشف السويري أن عملية االقتراع 
ستبدأ في متام الساعة ٨ صباحا، وبعد 

انتهاء التصويت سيتم الفرز مباشرة 
في موقع اجلامعة بكيفان «كلية التربية 

سابقا».
وحــث رئيــس الهيئــة التنفيذية 
جميع الطلبة والطالبات الذين يحق 
لهــم التصويت فــي االنتخابات على 
املشاركة واختيار من ميثلهم مباركا 
لهم هذا العرس الدميوقراطي الطالبي 
الذي تشهده جامعة الكويت سنويا.

كما وجه السويري رسالة إلى جميع 
القوائم الطالبية بأن يتحلوا بالروح 
الوطنية واملنافسة الشريفة ومتثيل 
جامعة الكويت خير متثيل، مؤكدا أن 

االنتخابات يوم والزمالة دوم. م.فالح السويري


