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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.

اجليش الصيني قوة راسخة للحفاظ على السالم العاملي
العشــر  الســنوات  خــالل 
املاضيــة، دخــل بنــاء الدفاع 
الوطني واجليش الصيني في 
عصر جديــد. ومــع إجنازات 
وتغييرات تاريخية، شهد جيش 
الصني التحســن املســتمر في 
التنظيم والتحديث،  مستوى 
والتعزيز املســتمر في قدرات 
الــردع والقتال الفعلي. يتقدم 
اجليش الصيني بشجاعة نحو 
هدفــه األكبــر املتمثل في بناء 
جيش على مستوى عاملي على 

نحو شامل.
إن الشــعب الصيني محب 
للسالم منذ العصور القدمية. 
منذ تأسيس جمهورية الصني 
الشعبية، لم تبادر الصني في 
اثارة أي صراع أو حرب، ولم 
تغز شــبرا واحدا من أراضي 
دولة أخــرى. تنتهــج الصني 
بشكل راســخ سياسة دفاعية 
وطنيــة ذات طبيعــة دفاعية، 
وتتبع الصــني طريق التنمية 

السلمية بثبات ال يتزعزع.
احلفاظ بكل حزم

على مصداقية األمم املتحدة
تلتزم الصني دائما باحلفاظ 
على املنظومة الدولية التي تكون 
األمم املتحدة مركزا لها والنظام 
الدولي القائم على أساس القانون 
الدولــي والقواعــد األساســية 
للعالقات الدولية القائمة على 
أســاس مقاصد ومبادئ ميثاق 
األمم املتحــدة. تشــارك الصني 
على نطاق واسع في احلوكمة 
لألمن العاملــي، وتدفع صياغة 
قواعــد دولية مقبولة بشــكل 
عام ومنصف ومعقول. تشارك 
الصــني بنشــاط فــي اجلهــود 
الدولية للحد من التسلح ونزع 
السالح وعدم االنتشار وتعارض 
سباق التسلح. وتسهم الصني 
بشكل بناء في احلل السياسي 
الســاخنة  للقضايــا اإلقليمية 
الهيمنــة واألحادية  وتعارض 
واملعاييــر املزدوجــة، وتؤيــد 
احلــوار والتشــاور والتنفيــذ 

الكامل واجلاد لقرارات مجلس 
األمن الدولي.

العمل بنشاط على دفع بناء عالقات 
الشراكة األمنية اجلديدة

يخدم اجليش الصيني بنشاط 
في بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشــرية، وينفــذ بإخــالص 
مبادرة األمــن العاملية، ويعمل 
مع أصدقائــه على بناء عالقات 

الشــراكة األمنية اجلديدة التي 
تتميز باملساواة والثقة املتبادلة 
والتعاون والفوز املشترك. حتى 
اآلن، أجــرى اجليــش الصيني 
تبادالت عســكرية مع أكثر من 
١٥٠ دولة، وأنشأ أكثر من ٥٠ آلية 
تشاورية في شؤون دفاعية مع 
أكثر من ٤٠ دولة ومنظمة، وقبلت 
أكثر من ١٠ آالف ضابط عسكري 
مــن أكثر من ١٣٠ دولة ليقوموا 

بالدراســة في كليات عســكرية 
صينية مختلف منذ عام ٢٠١٢. 
يحافظ اجليش الصيني بحزم 
على معيار التعددية، ويشارك 
على نطاق واسع في االجتماعات 
الدولية متعــددة األطراف مثل 
منظمة شنغهاي للتعاون وحوار 
شــانغريال، ويستخدم «منتدى 
شيانغشــان» كمنصــة دوليــة 
للحوار األمني والدفاعي، ويساهم 

بحكمة في مواجهــة التحديات 
األمنيــة اإلقليميــة والدوليــة 
واحملافظة على األمن والســالم 

الدوليني.
الوفاء بنشاط باملسؤوليات 

وااللتزامات الدولية
على مر الســنني، شــاركت 
الصني بنشاط في حفظ السالم 
الدولــي واملرافقــة البحريــة 

واإلنقاذ اإلنســاني وعمليات 
أخــرى. تعتبر الصــني ثاني 
أكبر مساهم في ميزانية األمم 
املتحدة حلفظ الســالم وأكبر 
مســاهم في بعث قوات حفظ 
الســالم كعضــو دائم ملجلس 

األمن.
 أرسلت الصني نحو ٥٠ ألف 
من قوات حفظ السالم منذ عام 
١٩٩٠ للمشاركة في ٢٥ عملية 

و١٦ فردا من ضحوا بأرواحهم 
النفيسة من أجل قضية السالم 
الدولي، وقامت الصني بإرسال 
٤١ أسطول حراســة إلى مياه 
خليج عدن والصومال لتوفير 
احلمايــة األمنيــة ألكثــر من 
٧٠٠٠ سفينة أكثر من نصفها 
سفن أجنبية. أبحرت سفينة 
البحرية  املستشفى الصينية 
«فلك السالم» ٩ مرات لزيارة 
٤٣ دولــة ومنطقــة وتقــدمي 
خدمات طبيــة ألكثر من ٢٣٠
ألف شخص. منذ اندالع وباء 
كورونــا، ال يســاعد اجليش 
الصينــي في مكافحــة الوباء 
داخليا فحسب، بل يوفر الدعم 
واملســاعدة قــدر اســتطاعته 
للمجتمع الدولي ويتعاون مع 
جيوش أكثر من ٥٠ دولة مبا 
فيهــا الكويت من خالل تقدمي 
مواد مكافحة الوباء وإرســال 
فــرق اخلبــراء الطبيني وعقد 
مؤمتــرات افتراضيــة لتبادل 
جتربــة الوقايــة والســيطرة 

على الوباء. 
مواجهة للتحديات األمنية العاملية 

التي تصبح أكثر تعقيدا
تؤمن الصني إميانا راسخا 
بأن الهيمنة والتوسع سيمنى 
بالفشل في نهاية املطاف، وأنه 
من املهم التمتع بأمن وازدهار 
مشترك. ستلتزم الصني بطريق 
التنمية السلمية، وستعمل مع 
شعوب دول العالم على حماية 
السالم العاملي وتعزيز التنمية. 
يتمتع اجليش الصيني بالعزم 
والثقــة والقدرة على مواجهة 
االستفزاز العسكري اخلارجي، 
وحماية االستقالل والسيادة 
ووحدة األرض للوطن، وتقدمي 
القوي  الدعــم االســتراتيجي 
لتحقيق احللم الصيني املتمثل 
فــي النهضة العظيمــة لألمة 
الصينيــة، وتقدمي الكثير من 
املســاهمات اجلديدة في بناء 
مجتمــع املســتقبل املشــترك 

للبشرية.

قوات حفظ السالم الصينية في لبنان تقوم بعمليات إزالة أاللغامتدريبات اجليش الصيني

الصني: عقد من التطورات

جنود قوات حفظ السالم الصينيون يبنون الطريق قوات حفظ السالم الصينية تقدم خدمة العالج الطبي املجاني

مدارس الكويت «اخليرية» في لبنان تفتتح عامها 
الدراسي العاشر لتعليم الالجئني السوريني

بيروت - كونــا: افتتحت «مدارس الكويت 
اخليرية» الـ١٢ لتعليم الطالب الالجئني السوريني 
في لبنان عامها الدراسي العاشر ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

بزيارة قام بها وفد من الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية وجمعية التميز اإلنساني والبنك اإلسالمي 
للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. 
وزار الوفد عددا من الصفوف وشارك في حضور 
بعــض احلصص النموذجية وفق آلية معاجلة 
صعوبة التعلم كما اطلع على أنشطة من وحدة 
الطالب املوهوبني التي عرضت ابتكارات وإجنازات 
الطلبــة في مختلف املجــاالت العلمية والفنية 
والثقافيــة. وقام الطالب في املــدارس بتنظيم 

حفالت اســتقبال ترحب بالــزوار عرضوا فيها 
أنشــطة تعليمية وتربويــة متنوعة عبروا من 
خاللها عن امتنانهم لدعم الكويت لهم في توفير 
التعليم مبختلف حاجاته وشروطه العلمية التي 
مكنتهم من متابعة حياتهم الطبيعية على الرغم 
من ظروفهم الصعبة. وقال رئيس مجلس إدارة 
جمعية التميز اإلنساني الدكتور خالد الصبيحي 
لـ (كونا) أمس االربعاء إن هذه املدارس «حققت 
نقطة فارقة في موســمها الدراســي العاشر في 
استدامة العمل اخليري من جهة وحتقيق نسب 
جناح فاقت املــدارس األخرى في املنطقة وهي 

تضم حوالي تسعة آالف طالب وطالبة».

ع مع إحدى الشركات لتصريف إنتاجه من الروبيان املستزرع «األبحاث» يوقِّ

مجلس اجلامعة يبحث اليوم املكافآت املالية للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

دارين لعلي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، أن معهد الكويت 
لألبحاث العلمية بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات 
املتخصصة باألســماك لالســتفادة من خبرات املعهد 

في االستزراع.
وقالت املصادر ان االتفاق سيسهم في تصريف إنتاج 
املعهد من االستزراع السمكي وحتديدا الروبيان بعد 
جناح جتربة املعهد باســتزراع الروبيان في املناطق 
الصحراوية. ولفتت املصادر إلى ان االتفاق ميكن ان 
يسمح باالستفادة من خبرات املعهد في هذه التقنيات 
لتوســيع اإلنتاج ايضا للمســتوى التجــاري، وذلك 
عبر االســتثمار من قبل الشركة في تطبيق املشروع 

التجريبي بشكل أوسع.
يذكــر ان املعهد قام بأولى عمليات احلصاد شــبه 
التجاري للروبيان املستزرع باألحواض اخلارجية في 
املناطق الصحراوية مــن محطة كبد التابعة للمعهد 
خالل الشــهر املاضي بعد جناحه في إنتاج طنني من 

الروبيان في األلف متر مكعب من املشروع.

آالء خليفة

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة فــي جامعة 
الكويت عن ان مجلس اجلامعة سيعقد اليوم اخلميس 
اجتماعه ملناقشة العديد من املواضيع، أبرزها دراسة 
تقييم التخصصات النادرة والقائمة املقترحة واملكافآت 

املالية املخصصــة في جامعة الكويت للعام اجلامعي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣. وأشارت املصادر إلى أن املجلس سيناقش 
تقرير اللجنة املشــكلة لدراســة ووضع قواعد قبول 
الطلبــة ذوي اإلعاقة باجلامعة، كما يبحث خطة عمل 
فريق مبادرة التوســع فــي اإلنتاج البحثــي لتعزيز 
املشاركات البحثية جلامعة الكويت ضمن قواعد بيانات 

املؤسسات البحثية العاملية، فضال عن مناقشة ملخص 
مبادرة املنهجية املتكاملة بتجهيز البيانات واملؤشرات 
من قبل قطاع التخطيط. وأضافت املصادر أن املجلس 
سيناقش احلساب اخلتامي ملصروفات ميزانية جامعة 
الكويت للسنة املالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، باإلضافة إلى اعتماد 

مجموعة من الترقيات.

االتفاق ميكن أن يسمح باالستفادة من خبرات املعهد في هذه التقنيات لتوسيع اإلنتاج أيضاً للمستوى التجاري

يناقش احلساب اخلتامي ملصروفات امليزانية ويعتمد مجموعة من الترقيات

جانب من جتارب استزراع الروبيان في الكويت

مدخل مبنى جامعة الكويت


