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يشكل تعامل اإلعالم العالمممم ممن اءشما  
الصيم  اماعمعس عيمكمييمي ومم  ميم م تمم 
ءم ذ اً لكيميميمي تمعماممل  يماممل اإلعمالم 
 .الع ليي من األحعاث التم يشهعها عالمءما

وقع ض ت صيحات الم مياممع  شماشمات 
ك ييات القء ات وم الغيب  الحعيث ع  
طم حات الصي  المعميمكمييمي  عم   مع  
تط يق ييايي االحتالل الميحلم ألوييقيا 
 غمميب ييمميمما.  تممطمميوممت  ممعمم  هممذ  
ال يماممل المد حمع اعمتم ماي و  الم مطم س 
العيكييي الصيءيي  ات ما   ميم م تمم همم 
 .صيايس اءطالق احتالل الصميم  لملمعمالمم

هذا وم اإلعالم، وإذا  ممءما المد الم اماممن 
ء ع و  كل ما اامت  ه الصي  ه  اءشما  
ااععس ل  يتيي لتز يع ييءها التم ت  ب 
ال حاي  المؤ   ال ا ع.  هذ  اليي  تق م 
 مهمي عظيمي تييمع المعمالمم كمكمل، ألءمهما 
تممحمممممم  ممطمم ط المممممالحممي الممع لمميممي ممم  
 .المممممقمممممياصمممممءمممممي  اإليهممممما ممممميممممميممممم 

ليس هذا وحميمب،  مل ا  مما اماممت  مه 
الصي  ليس وييعاً و  اءه  ط س لم يي قها 
اليها وحع. والق اعع العيمكمييمي األ مءم ميمي 
مءتشيس وم كل وءحا  العمالمم،   ميم م تمم 
ءييها ـ التم وييت الصي  ويها ااععتمهما 
ـ ت  ع ويها ام اعمع عيمكمييمي لمكمل مم  
ال اليات المممتمحمعس،  مييمطماءميما، وميءيما، 

المميمما مما   حممتممد اليممعمم عيممي  اإلمممايات 
 .المممممممعمممممممي ممممممميمممممممي المممممممممممممممتمممممممحمممممممعس

 ال ممم ممال لمملمممممقممايءممي  مميمم   المممممحممطممي 
الل  يتيي  الصيءيي التم يحميهما  ضمعمي 
ممات م  ال ء ع،   ي  القاععس العيكييي 

 ٠٤٤٤األمممييممكمميممي، مممتممالً، الممتممم تضممم 
 ممءممعد  عممععاً كمم مميممياً ممم  الممطمماممميات 
الحي يي، وكيف تك   المقماعمعس الصميمءميمي 
تهعيعاً لليالم المعمالمممم  يمتمحمعث عمءمهما 
اإلعالم  هذا الشكل، ويما ييم ع الصمممت 
هذا اإلعالم وم مقا ل القاععس العميمكمييمي 

 ؟االمييكيي
ا  الحملي اإلعالميي الصيمءميمي المممضماعس 
كاءت ءا عي وم تم معيمع  مز  كم ميمي مم  
اله ا س التم وتايتها الميمعيما المغمي ميمي، 
 لك  ما تزال هءما  المكمتميمي مم  ظمالل 
الش  ح ل هذا الم ض ع،  ممما يميمي  
علد الع لي الصيءيي العمل علد  لق يلمي 
اعالميي ض مي ااعيس علد م ا همي همذا 
ال هاز اإلعالمم ال  اي الذد تيمتم معممه 
ال اليات المتحعس  حليماؤهما لمذي الميمماع 
وم العي    تح يل األءظاي ع  األ طاي 
الحقيقيي التم تتهعع العالم،  لميمس  ميمءمهما 
 التأكيع محطي ل  يتميمي صميمءميمي تمععمم 

 .عمليات محاي ي القيصءي  اإليهاب
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لقيزس العيكمييمي الصميمءميمي المممع يمي المد  
 ي  تم تايي يي  ايت اايي  حازمي، لمذلم  
وقع َصعََمت الكتميمييم ، ومتمشمءوم مت عمقم ل 
ممتممعممءوممتمميمم  الصممهممايممءممي اإليممياممميمملمميمميمم   المممع
 األمييكيي   َم  لَف ليوهم، الذي  اعمتماع ا 
و  يَص ل ا  يَ  ل ا عءع المع ل ال ءم  مم 

  لألحمي ..
هذ  القيزس ال حييي ال اي يي التم يعمءميومذهما 
مممالق   يش التحييي الشع م الصميمءمم المع 
عس م  الءهج الييمايمم األعممممم  لييت مع يو
الصيءم  يكامز    اءمعوماعماتمه األعمممميمي  
لها الشع ب،  ال م   الَمكمءم ءمات  التم تيضو
االاممتممصمماعيممي الممتممم تممعمممممل الصمميمم  عمملممد 
تعزيزها،  ل علد العكس م  ذل  تمممامماً، 
ويى و   ايزس القاععس   َمحي  مي  تمممامماً 
  يم يميمايميميً  ماممتميماز   مكمل المممعماءمم 
األع يى،  تتيم  أهمميمي  مالمغمي، اذ غمعت 
متميم   حعيث الياعمي  همعف و محماث الم ماح 
ياا ي ..  وعتم ميهما  مطم س  حلولي   المع  المع
ضي ييي  الزمي  األكتي َحي يي لملمصميم  
مَحماَصميس   عع تهعيعها وم َمضيق َمملمقما  مع
زي الصيءيي،  أل مل تم اصمل  ميم ميم   ال ع
المميممعوممال  اليمملممس مممن عمم اصممم الممعممالممم، 
 لضما  وما  يع عل ها المحمييمييمي الم معيمعس، 
َممي   مكاوحي اياصءي الَحيب  التو  ايس َ زع
يتها المكمامملمي  اليَّاعي  ل  ءق ها  تهعيع اءيتاح 

 علد شع ب الكعيس األعيضيي ااط ي..
القاععس العيكييي الصيءميمي الم معيمعس المتمم 
تق م علمد وياضمم المع لمي  الم ميم م تميومي  
الصغييس  التم تصيها الصي   أءها اماعمعس 
ي لعشيات المع ل  لمءمقمالت  همو ل  يتيي، مع
ممت الممد  الصممياع الممع لممم، اذ وءممهمما اءضمممو
 اءمب غميميهما مم  المقم اعمع  المممءمشم ت 
الممعمميممكممييممي االيممتممياتمميمم مميممي  المميمميءيمميممي 
 االمممييممكمميممي  المميمما مماءمميممي  وممم هممذا المم مملممع 
األوييقم اليقيي، لتحيي  حميماس المممحملميميم  
مم   ممالل ايممتممم مماي وياضمميمهمم  ا م اهممم 
العاملي، اال و   ال ي  تيي   يَطمح   المد 
وكتي م  ذلم ،  هم  حمق لمهمم، كممما وءمه 
هعف م تلف الشع ب: َمع  ي ي التعما   
مياكميمات  األوعَل ممن الصميم    مذ مهما لمح 
ااتصاعيي  ايتتماييي  تعماممالت تم ماييمي 
علد وياضيهم وم م ا هي اياصءي اليالم 
 األما .   كلمات و يى، يَمع ي المحمعيمث 
عالمياً ع  ايتتمايات صيمءميمي  ممملميمايات 
ممتممقمملممي  الممع اليات لممحممكمم مممي  مميمم مم تممم المممع

 العي  ،  تم مايس تعضميمم ازعهماياً عملمد 
ال لع من مي ي  م اعيس الحزام  الطمييمق  
مممم   مممالل مممميممما   وياضمممم  المممعَممميوممماي 

ييد ...   ع 
القماعمعس الصميمءميمي تمتمطملمن   مكمل عميم   
الصيءيي  اللم زيمي  الم اععمي  األ ماذس لـ م 
شتي  علد المممميات المممامميمي   الحياظ المع
همت  كمالمي  االيتياتي يي الع ليي ، كما ءم و
وء ا  شيء  ا الييميي الصيءيي،  حزٌم ومم 
تا عي َمضيق  طاع  وم الي  ، يَممي  مه  مع
عت يس م  الت ايس ال حييي العالميمي،  ءي ي مع
 يَيصل يييا ع  ووييقيما،  المعمالمم المقمعيمم 
مي عم  وع ي  ما المغمي ميمي، المتمم  الممتمحمضو
مزام  م َماعيس المح  يتصلها الق اول الماميي  لممع
ً إلحمكمام   الطَّييق  الشي يء يءغيي، ايتم مااما
اصات  اليميم  المحمي ميمي األممييمكميمي  الغ و
 حليامها ا ضتهم علد مضيق َملقا،  اع يمل 
يتقب لـ  العم يمام   مممحماصميس  القياي المع
الصي  م    حَييمهما الم مءم  مم  الشميامم، 
ويصلها  الحالي هذ  ع  وعمم  وي اق ييميما 
  الشيق األ يمط   و ي  ما..  اعماعتمهما 
يمي،  الد مي وعها ما ام مل األ ل كمع لمي  ميو
ق وممييمكما   لإل قا  عليها هكذا لضما  تي و
  حيياً  احكام ا ضتها علد وعالم ال  حاي. 
وم ال اان، لم يأت  ت يين التحيو  الصيءمم 
علد  اب ال حي األحمي م    هي المممحميمط 
مياكماً،  الهءعد م   وياغ، وه  ليس   عيع ح 

 ل ي قه ت ا ع ماممم لملمصميم ،  ا  كما  
حعَّعاً وم مضيق  اب المممءمعب،  يتياً  مع ل   
الد   اي ععٍع م  الق ى الغي ميمي، يغم ميً 
م    ي ي   الع عس الد ووييقيا، التم كماءمت 
تشهع مءذ ما ام مل اليمتميمءمات المممءمصميممي 
 قليمل   مالل َعشمييمتمهما، عملمد حضم ي 
ممم مميومممش  ااممتممصممماعد صممميممءمممم  ايمممن  مع
 ايتتمايات  َمشي عات ولكيي، لم تَعم مب 
يءذا  الممم يماع   يمم يد ايمه ، ومعَمممال 
 ص يسٍ تءاميمي  ممتمءماغمممي عملمد تصميميمي 
ً ومم  ال  يا   العاملي  الصيمءميميم   يمعيما

 القايس اليوميا   ع   وعءد يحمي.
لك     ع القاععس الصيءيي يعمعمتم مي َحمعتماً  

متميزاً  كل المممقمايميمس، ومهم  و الً يعمممتومل 
تط ياً ال يا ق لمه ومم المءمهمج اليميمايمم 
 االيعي ل  يوي  الت ايس الصميمءميمي لصمالم  
االهممتمممممام مممءممهمما  مميعممايممي مصممالممحممهمما 
االاتصاعيي وم كل العالم، وءصف  ايعات 
الصي  تقيي اً مم  المءميمط يمتمم ايمتميمياعهما 
 حيب المممءمشم ي مم  المتميمصميمالت، مم  
 الل مضيق  اب المءعب، اضاوي المد و  
الشيكات المحمكم مميمي الصميمءميمي تيمتمتمممي 
عشميات المممملمميمايات ممم  الممع اليات وممم 
حق ل اليك  الحعيعيي  المصاءمن المتمقميملمي 
  المءا م وم م تلف  لعا  القايس اليميا .

ط س القماعمعس    زع علد كل ذل ، تععت ي   ع
ً عم  حمممايمي الم م ميا   المعمامملميم   اعالءا
الصيءميميم  ومم شمتمد الم ملمعا ،  تيمييمعماً 
لت اصل الصي  من  قيي المع ل،  إلوشمال 
 مهم ع المغميب لميمي  االءمكممماش عملمد 
 ي ي ،  وم يم ميمل تمعما   ع لمم يَشمممل 
ولمم ف الشمميكممات  المممممصمماءممن الصمميممءمميممي 
 األ ء يي المتطلعي لءم  ااتصاعد ط يمعمم 
 يممم  وممم ممم ا ممهممي الممعمم لمممممي الممغممي مميممي 

يي  التقييعيي.    شي طها المع ح 
والصي  تضممم  مم   مالل اءميمتماحميمتمهما  

تشكيل  معيمل وعممممم لملمءمظمام االامتمصماعد 
العالمم الياه ، الذد  يَيتميشمع"؟   مقمممن 
تععوع المءاحم وم المع ل المتمالمتميمي  التقعوم المع
 تهعيع  المت اصل  هيا س وعحاعيي المقمطمب 

 الغي م التم  يتت الَ زيس"
ف ف فيفيففن  *ر فيف  اإلتف فاد الفدولفي لفلفة 
واإلعاميين والفكفك فا، الفعفر، أصفدقفاء 
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يأتي االنتشار العسكري الصينيني ىن ن  
ن ن   باب مضين  ببناب النبنيناببُ النب 
ى   البحيط الهنيناي لالن نحنر ا  نبنر 
لط رق التجارة الاللية لننلن  االحن نحنة 
لالعتاد لالعسكريين ال  حا ات اللتالُ 
علّا لي يذر بتاهور ألحن  فني  في زمن م 
مننينن ننلننة بالشننرق ا لحننطب ل ننيننوب 

 غرب آحيا.
للا اختارت الصين انتشارها في قناىناة 
ىسكرية في  نين نوتني االحنتنراتنينجنينة 
ببوقعها الجيوحياحي الينادرُ لنالطن ل 
ى   ت ّورات النبنين نلنة النكن نر  منن 
البحيط الهياي في الجنينوب ىن ن  خنط 
االحتواءُ إل  ال حر االبيض البنتنوحنط 

 شباالً.
توقيت االنتشار الصييني منهنل لن ن ناينة. 
فالحرب في حوريا قا تكون نهايتهنا قنا 
دَنننت لا حنن نناب وننمننيننرة لال مننجننال 
لتعاادها هياُ أما في العراق فنلنا  نلّن  
العراقيون ل   فاؤهل انتصارات و ن نر  
ى   قو  الظ م. لفي ف نسن نينن ين بنا 
نتيياهو ليَرىا ليتوّىا ضا انتشنار أينة 
قننوات رلحننيننة ىنن نن  خنن ننوط الننهننانننة 
حتن نة فني  بجانب ا راضي السورية الب 
الجوالن ل يوب ل يانُ لنالن  ينتنكنّشن  
أمره الك ير لرلحياُ  يث يَص   فني 
ص  تشجين  النفن نتنان النعنسنكنري فني 
ً قِنو   عاِلجا البي لةُ داىباً لمؤازراً لم 
البوت لالتج ئة لاالقنتنتنال االرهنابنينة 

 الاللية.
لكن ا هل هيا هنو أن منين نلنة الن نحنر  

ا  بر ل يوبها لشنبنالنهنا تشنهنا هنذه 
االيام توتنرات لاضنحنةُ  لنث لنكنمنافنة 
انتشار اللوات العسكرينة منن منفنتن ن  
الالل في البياه اإلق يبية فيها لالناللنينة 
أيضاً. فالك  ي راقب لي تاب  ليتحفّ  لهو 
َمننكننبننن بالننفنن ننر ا خنن ننرب لتنناهننور 
ا لضاع لنشوب صراع دللي ىوضاً 
ىنننن الصنننراع بالنننتنننلننن نننينننايب ضنننا 
االرهابيينُ ليَ نال أن منفنتن ن  قنوات 
ىننواصننل الننبننتننربننول االحننتننعننبنناريننة 
يتشرة فني هنذه النبنين نلنة النكن نينرةُ  الب 
ت سّج  شهلات بعضها بعضاً!ُ لتسنّجن  

ً أننفنناق الننلننو  الننتنحننررينة لفنني  أيضنا
ط يعتها الصين لرلحياُ لهنذه ت سنّجن  

 لت ث.
االنتشار الصييي ي اّلن ل نصنينن دخنوالً 
ً لغننيننر َمسن ننوق النن  مننينناطنن   شنجنناىننا
الصراع الاهريةُ لبفاصنة تن نث النتني 
تتصادم فيها مفت   البنصنالنا لالنالل 
لاللو ُ ل ت  ت ث ال عياة ىيّا وأمريكا 
لبري انيا. فهذه البين نلنة تنفنصن  بنينن 
ً دمنوينة  قارتين قايبتينُ شهات  نرلبنا
لمنننا تننن ال تشنننهننناهننناُ لتصنننارىنننت 
لتتصارع فيها أقو  قو  العالل النلناينل 
لالجاياُ فَبن ي سي نر ىن نينهنا ي سنين نر 
ىنن نن  ط ننرق الننتننجننارة لالننتنن ننادالت 
االقتصادية لالنحنضنارينة لاالنسناننينةُ 
لت دهر ب دهُ لَمن يَفش  يَرتا ي سنجن  
التنارينف فشن نن لانناونار قنّوتنن ل لبنان 

   رلتن.
دخننول الصننيننن إلنن   نن نن ننة الصننراع  

 -العالبي في البي لة العربية اآلحيوينة 
ا فريلية يَعيي الكمنينر. فن نعنا دراحنات 
نن ننّولننةُ دخنن ننت الصننيننن  ننعننّبننلننة  لم  م 
اقتصادياً لى نيةً لم اشرةً ال  السنوق 
السننوريننةُ لاوننتننسننحننت أحننواق دلل 
البي لةُ لها هي ت ع ن ميذ لقنت غنينر 
بننعننيننا انننحننيننازهننا لننلننو  الننبننسننتننلنن نن  
لاالحتل لينة لالسنينادة النوطنينينةُ لقنا 

باأت تت  ور فني حنيناحنتنهنا النفنار نينة 
ضرلرات اإلى ن ىن موق  حيناحني 
ي سّج  لهنا فني النتنارينفُ ليَسنتنينا الن  
أيايولو نينة تنلنامنينة ينتن نيّناهنا النحن ب 
الشيوىي الصييي ال َانيُ لإن وان هنذا 
ا مر قا يًفضي إل  بعنض النفنسنارات 
االقتصادية ىياهاُ لكيها حتنربنا ىن ن  
البا  ال وين  لبنعنا تنفناىن  ا  ناا  

 لاالنتلال إل  خواتيبها.
حوخ الِح   الصييي  النرلحنيُ  -بعا ر 

لونن ننات ىنن قننات ببننوتننينننب لبشننيبُ 
انننافننعننت الصننيننن النن   ننيننوب للحننط 
لشبال الشرق ا لحط بالك يربُ إ  أن 
الرئيس بشيب وان أوا ق   أينام قن نين نة 
من اليوم ل مي ن الرلحي ببوتينبُ بنأن 
أية ت ورات ح  ية في العالل لنن تنلنو  
ى   التأوير ىن ن  ىن قناتنهنبناُ لالنتني 
حت ل  تترحف لتنتن نورُ ونذلنث ا منر 
باليس ة لشع يهبا الصنينيني لالنرلحنيُ 
لمن الواضا أن هيالث تفاهبات صييية 

رلحية ىبيلة ال تشب  ال از لالنينفنط  -
لال ضائ  لالس   لا راضي ال راىنينة 
لالبياخ  فحسبُ لإنبا  وذلث مسنتنلن ن  
العالل لال شرية لمنكناننتنهنبنا وناللنتنينن 
و يرتين ل  ارتين ل احبتين فني هنذا 
العالل لى   السا ة الالليةُ لبنفناصنة  
فنني بالشننرق ا لحننطب الننذي يَنن نن ننيُ 
لتتينازىنن قنو  احنتنعنبنارينة تنلن نيناينة 
 تحالل العودة إل  مواق  نفو ها ال ائاة.
ل ود الصين فني بالنلنرن ا فنرينلنيب 
الننذي وننان لبننلنني يننالننن مننن ِ ننراب 
ل رلب احتعبارية لتب ينلنينةُ ينؤّشنر 
إل  باايات أفول النلنو  السنابنلنة النتني 
احننتننبننرأت لسننيننيننن طننوينن ننة نننهننب 
ستعبراتُ فلا  ان زمن لقفها ىنينا  الب 
ً لرلحنيناًُ لمنا النلناىناة   اّها صنينينينا
العسكرية الصييية في  نين نوتني حنو  
 بااية لهذا النِبنشنوار النذي لنن ين نول..

 .إّن َغااً ليَاِظِرِه قَِريب  ل
  *ر يس  ت رير سابق د ونا ب ر ي 

االت اد الدولي للة  يين واإلعاميين 
والكك ا، العر، أصدقاء وُحل اء 

 الةين.

 م. يلينا نيدوغينا*

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikrpWa25jVAhWMDxoKHcwLBeYQFggzMAI&url=https%3A%2F%2Falwafd.org%2Fessay%2F19799&usg=AFQjCNFmGVREtTTWZ9YKMjQJls04LHUubQ
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غادرت يوم الم واء حفن تحب  
فراداً من بحرية  يش أ ى   متيها

التحرير الشع ي متجهة إل  قاىاة 
الاىل ال و ستي بجي وتي من ميياء 
تشانجيانغ ال حري ببلاطعة 

 .قوان النغ  يوب الصين
لقا  اء إنشاء قاىاة الاىل 
الفار يةُ لهي ا لل  من نوىها 
ل جيش الصيييُ نتيجة مفالضات 
لدية بين  كومتي الصين لالاللة 
اإلفريلية لتواف  في البصالا 

 .البشتروة لك  الشع ين
لحتساىا ىب يات اللاىاة الصييية 
اللوات ال حرية ى   أداء مهامها 
ببرافلة ال عمات ل فظ الس م 
لالبساىاات اإلنسانية في خ يج 
ىان لفي البياه الصومالية بشك  
أفض ُ وبا أنها حتاف  التيبية 
االقتصادية لاال تباىية ى   

 .الصعيا البح ي
ميذ أن باأت الصين بالبشاروة في 
بعمات  فظ الس م التابعة لألمل 
البتحاة في خ يج ىان لالبياه 
الصومالية ببو ب قرارات ا مل 

ُ 8002البتحاة  ات الص ة ىام 
تحايات فيبا يتع    لا هت

الوقودُ لقا قامت لها باإلماادات ل

 . ي وتي يا العون ىاة مرات
لحيح  إنشاء قاىاة  ي وتي هذه 
البسألةُ وبا أنن حيحسن قارات 
السفن الصييية ى   الليام بتاري ات 
مشتروة لتيفيذ ىب يات إ  ء في 
 االت ال وارئ لىب يات إنلا  في 
الفارجُ ليبّكيها من ضبان ح مة 
الببرات ال حرية االحتراتيجية 
الاللية م  ال  اان ا خر  بشك  

 .أفض 
لخ فا ل لاىاة العسكرية ا ميروية 
في  ي وتي  يث تيشر الواليات 

آالف  ياي من  4البتحاة أومر من 
-الباريي  لملات ت من طراز إف 

ُ فإن اللاىاة الصييية في 61
 ي وتي هي لألغراض ال و ستية 

 .لأىبال الصيانة بشك  أحاحي
ال ت ال الصين تتبسث ببوقفها بعام 
السعي إل  التوح  العسكريُ لهذا 
البوق  لل يت ير م  بياء قاىاة 

 . ي وتي
بيا أنن من ال  يعي أن تسع  
الصين إل  إقامة قواىا لو ستية 
في الفارج إلمااد ل ودها ال حري 
البتيامي في العالل بهاف  باية 
مصالحها الفار ية البوحعة 

 .لالس م العالبي

 يو اس اي  الةيني  ص ي   تشاينا دايلي
 افككاحي  الة ي  

 02– 7- 4107 
 تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعيون عربية"
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قال خ راء صيييون إن ألل قاىاة دىل 
خار ي ل صين في  ي وتي شرق 
أفريليا تفت   ىن اللواىا العسكرية 
ل الل ا خر  في ن اقها للظيفتها 
لط يعة السفن البو ودة فيهاُ للذلث 
يي  ي ى   لحائ  االى م ال ربية أال 

 .تمير نظرية التهايا الصييي
لقا غادرت حفييتان ى   متيها 
ىسكريون صيييون من تشانجيانغ 
ببلاطعة قوان النغ  يوب الصين يوم 
 .الم واء باتجاه قاىاة الاىل في  ي وتي

لقا تو هت السفن الحربية ال حرية 
الصييية  يي لان شان لحفيية دلن هاي 
أي نا ش ن ال واصة إل  اللاىاة لى   
متيها ىاد غير معرلف من 

 .العسكريين
لقال حونغ تشون  ييغُ لهو خ ير 

ىسكري من بكينُ خام في الفي   
الماني للوات البافعية /البعرلفة  اليا 
باحل قوة الصواريف/ في  يش التحرير 
الشع ي الصييي لصحيفة غ وبال تايب  
يوم ا ربعاء إن ب يي لان شانب هي 

 076 وض نل  برمائي من نوع 
يبكن أن يحب  ىاداً أو ر من 
البرل يات لاللوات الفاصةُ لهي 
أومر قارة ى   التعام  م  اللراصية 
لالهجبات ال حرية لالبشاروة في 

 البهام الافاىيةب.
لقال حونغ إن دلن هاي أي نا يبكن أن 
تعب  ببمابة حفيية إنلا   يث يبكن 
احتفاامها ل ياء رصي  مؤقت لتلايل 
البساىاة في إص ح السفن البتضررة 
ً أن  خ ل فترات الحرلبُ مضيفا
السفيية ت ستفام ىادة ليل  البواد 

 .لالس  
لقال حونغ بإن ارحال السفييتين إل  
قاىاة  ي وتي يظهر اليوايا الصييية 
بشأن مكافحة اإلرهاب لمكافحة 
اللرصية لفي تلايل الاىل ال و ستي 
 حاطي ها التي ت حر لبرافلة ال عمات 

 .بفي خ يج ىان
لصرح البتحا  باحل لزارة الفار ية 
الصييية قيغ شوانغ في مؤتبر صحفي 

( أن قاىاة الاىل 61-7-8067)
الصييية في  ي وتي حتساىا الصين 
ى   الوفاء بالت اماتها الاللية في 
مرافلة ال عمات في خ يج ىان لق الة 
البياه الصومالية لتلايل البساىاات 

 .اإلنسانية

 7الككم  على الة    

 تعريب خاص بـ "نشرة الصين بعيون عربية"ـ  4107 -7 –00 الةيني  ـ ليو شن ـ  ص ي   غلوبال تايمز
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لقال قيغ إن قاىاة الاىل يبكن أن 
تع ز التيبية االقتصادية لاال تباىية 
البح ية لحتكون مفياة ل صين لتساهل 
بشك  أو ر في  باية الس م 

 .لاالحتلرار في إفريليا لالعالل
 

 ت يز وسا ه اإلعام
 

العايا من لحائ  اإلى م  للصفت
ال ربية ميشأة  ي وتي الصييية بأنها 
قاىاة ىسكرية لأشارت إل  هذه 

 .الف وة باىت ارها توحعا ىسكريا
لقال قوه يوُ لهو مستشار رفي  في 
الراب ة الصييية ل حا من ا ح حة 
لنـ ع الس حُ لصحيفة غ وبال تايب  

اللاىاة الصييية في  ي وتي تفت   ب إن
بشك  أحاحي ىن اللواىا العسكرية 
ل الل ا خر  من  يث الحجل 
لالوظيفة لالبعااتُ لبالبلارنة م  
الوظيفة البتفصصة بالاىل ال و ستي 
ل لاىاة الصيييةُ فإن اللواىا العسكرية 
ا خر  تيشر الب يا من اللوات 
 لالبلات ين لتجري تاري ات ىسكريةب.
لقال شو إن تلارير لحائ  االى م 
ال ربية  ول قاىاة  ي وتي الصييية 
تظهر تحي ها. لأضاف بما إ ا وانت 

ال  د بحا ة إل  بياء قاىاة خار ية 
هو حؤال تجيب ى ين مفالفها الفاصة 
لهو يلتصر ى   إ راء محادوات 
ويائية م  الالل ا خر . ف با ا إ اً 
ت عيب بعض الالل ال ربية ى   الصين 
بياء ألل قاىاة ىسكرية لها في 
الفارجُ في  ين أنن لايهل الكمير من 

للفلا ل حرية  يش   .اللواىا بالفع ؟ب
التحرير الشع ي الصييي إن إنشاء 
قاىاة  ي وتي وان قراراً اتفذتن 
الاللتان بعا مفالضات لاتفاقات لدية 
وانت البصالا البشتروة ل شع ين 

لقال حونغ إن أي تحرك   .محورية فيها
ىسكري تلوم بن الصين في الفارج 
يمير الالل ال ربية التي تت اض  ىن 
ا هااف الس بية الصييية لترلج 

لقالت صحيفة   .ليظرية التهايا الصييي
ب يش التحرير الشع يب اليومية في 
ملال ى   صفحتها االلل  في تشرين 

إن  8061ا لل/ أوتوبر من العام 
بالصين لن تسع  ل توح  العسكري أل 
الاخول في ح اق ل تس ا مهبا  ا ... 
لهذه الوىود لن تت ير بس ب بياء قاىاة 

 .بلو ستية في الفارج
 

 ألمان السام العالمي
 

لقال شو إنن ببإمكان قاىاة  ي وتي 
مساىاة الصين أيضا ى   الوفاء 

بالت اماتها الاللية ى   نحو أفض  في 
ضبان الس م العالبي ل باية 

 .ب مصالحها الفار ية
ل ور تلرير  يش التحرير الشع ي 
الصييي أن الصين لايها أو ر ىاد من 
قوات  فظ الس م التابعة لألمل البتحاة 
لتشارك في دلريات مكافحة اللرصية. 
لأضاف: بإن ا حاطي  الصييية 

مهبة مرافلة ل  عمات  84شاروت في 
في خ يج ىان... لقا لا هت ا حاطي  
الصييية صعوبات في إىادة الت لد 
با غذية لالوقود  يث أنن ليس ل صين 

 .ب  فاء أل قواىا خار ية
لقال حونغ إن اللاىاة في  ي وتي 
الواقعة ى   الباخ  الجيوبي ل  حر 
ا  بر حتفيا الصين بشك  و ير 
لحباية مصالحها في الفارج لإ  ء 
مواطييها في الفارج في  ال 
موا هتهل أية صعوبات وبا ليبكيها أن 
ً في  باية طري  الحرير  تساىا أيضا

 .ال حري ل لرن الحادي لالعشرين
لقال تلرير  يش التحرير الشع ي بإنن 
م  توحي  الصين تجارتها الفار ية 
لدفعها م ادرة الح ام لال ري ُ بات 
م يين الصيييين يعيشون أل يعب ون 
في الفارجُ لقا ب غ  جل االحتمبارات 

م يار  680الصييية في الفارج 
دلالر... لالصين بحا ة إل   باية 

 .بشع ها لأصولها

 4تكم  المنشور على الة    
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أ نشالت قاىاة دىل  يش التحرير الشع ي 
تبوز. لهذه  66الصييي في  ي وتي في 

هي اللاىاة الصييية ا لل  في الفارج 
ً من  ً لاحعا مبا  ع ها تجتذب اهتباما

 .البجتب  الاللي
لمن الجاير بالذور أن قاىاة  ي وتي 
التابعة لجيش التحرير الشع ي الصييي 
هي قاىاة دىلُ لال توص  بأنها قاىاة 

 .ىسكرية
لهذه ألل قاىاة ل جيش الشع ي الصييي 
في الفارج  يث حتتبرو  اللوات باال 
من تلايبها الاىل ال و ستي التجاري. 
لبإمكان هذه اللاىاة مساىاة بحرية 
 يش التحرير الشع ي الصييي في 
بعماتن في الفارجُ لبالتالي هذا يعيي 

 .الكمير
غير أن هذه اللاىاة تفت   ىن اللواىا 
العسكرية الفار ية ل   اان الك يرة 
ا خر . فع   ح ي  البمالُ ىادة ما 
تك   اللواىا العسكرية ا مريكية في 
الفارج بالحفاظ ى   ل ود ىسكري 
لدلر ردىي ىسكري ل بي لةُ 
لالبساىاة في تاىيل الهيبية ا مريكية 
 ول العالل. لقا نشرت الواليات 

آالف  ياي في  ي وت   4البتحاة 
حي  1 -لطائرات دلرية من طراز بي 

 61 -لطائرات ملات ة من طراز أف 
هياك. لبالتالي تشك  اللاىاة ا ميروية 
ً ل واليات البتحاة  مرو اً ىسكريا

 .لببارحة نفو ها ى   أفريليا
لقا أ نشالت قاىاة  ي وتي التابعة لجيش 
التحرير الشع ي الصييي أحاحا نتيجة 
صعوبات اإلمااد التي توا هها السفن 
الصييية التي تشارك في مهام  فظ 
الس م في خ يج ىان. ل ت  اآلنُ 
قامت بحرية  يش التحرير الشع ي 
الصييي في إفريليا ببهام تشب  مكافحة 
اللرصية لمرافلة ال عمات لإ  ء 
مواطييها. لحتكون البهام مشابهة لفترة 
طوي ة. للذلثُ إن البهبة الرئيسية 
للاىاة  ي وتي هي تلايل الاىل 

 .ال و ستي لسفن مرافلة ال عمات
تتكهن بعض لحائ  اإلى م اال ي ية 
بأن اللاىاة حتتحول ال  موق  ىسكري 
صييي لتيفيذ ألعاب قو  و ر  في 
البحيط الهياي. يذور أن الواليات 
البتحاة لفرنسا لاليابان لايها أيضاً 
قواىا في  ي وتي. لم   لثُ للا 

ً لاحعاًُ قا ال أوارت لاىاة الصييية نلاشا
ً ىن الت ور الصييي  يكون نا با
ا خير. فهذه ا يام و  ما تلوم بن 
الصين يفض  لتفسيرات م الغ فيها. 
لتحتاج الصين  ن ترو  فلط ى   

تتشوش  شؤلنها الفاصةُ لأال
 .اآلراء الفار ية بفع 

إن بياء الصين قوة بحرية قوية حيكون 
مشرلىاً طوي  ا   . فالصين ال تفكر 
بالاخول في ميافسة ل لو  الك ر  في 
محيط بعيا. هياك أمور ىا  ة يتعين 
ى   الصين الليام بها مم   باية 
حيادتها ى   تايوان لالحفاظ ى   
مصالحها الوطيية في بحر الصين 
الجيوبي. لهذه الب الب الواقعية هي 
التي تحاد اتجاه لمجاالت البفالف 

 .الصييية االحتراتيجية
تترو  اللاىاة العسكرية ا مريكية في 
ديي و غارحيا ى   البحيط الهياي 
لتبارق تأويراً ردىياً لبي لة ألح . إن 
امت ك هذا اليوع من اللواىا الفار ية 
يفوق قارة الصين لهذا الجي . يي  ي 

بهذه  تفبين ا مور ى   ال رب ىام
 .ال ريلة

تت ور الصين بشك   يا. لكن الصين 
تارك أنها تحب  أومر مهام التيبية 

ً في العالل. إن الهاف إ لالحكل رهاقا
ا حاحي من ت وير الصين قوتها 
العسكرية هو ضبان أميها اللومي ال 
قيادة العالل. لإ ا ما تبكيت الالل 
ا خر  من رؤية التفاى  الصييي م  
العالل الفار ي ضبن هذا اإلطار فان 
التواص  بييها لبين الصين حيكون أومر 

 .فاى ية

 تايمز/ الةيني  ـ غلوبالص ي   
 افككاحي  الة ي  

00– 7- 4107 
تعريب خاص بـ "نشرة الصييين بيعيييون 

 عربية"
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 ولال  أنباء الةين الجديدع ـ شينخوا:
4107-7-00 

إن قاىاة الاىل التي افتنتنحنتنهنا الصنينن 
ل تو في أفريليا ل بنسناىناة فني منهنبنات 
اإلماادُ ليست ميشأة ىسكنرينة أقنينبنت 
لتع ي  ل ود ال  د العسنكنري لالنلنينام 

 بالر رادع في البي لة.
ل ننذبننت قنناىنناة  ننينن ننوتنني الل قنناىنناة 
خار ية ل   د أ نشالنت ينوم )النمن وناء(ُ 

 اهتبام العالل.
للكن في الوقنت  اتننُ ين نال ايضنا ان 
قاىاة  ي وتي تمير بعض البفالف بعا 
ان قننال ىننيننهننا االىنن م اال ننينن نني أن 
البيشأة العسكرية الصييية في النبنحنينط 
الهياي تنهناف لنفنامنة مصنالنحنهنا فني 

 البيافسة ى   ني  قوة أو ر.
تنن ننث الننتننألينن ت ال الننبننفننالف بشننأن 
 اللاىاة ال أحاق لها من الصحة تباما.

فلاىاة  ي نوتني ال ىن قنة لنهنا بسن ناق 
التس ا ال التوح  العسكري لال تنعنتن م 

الصين تحوي  مرو هنا لن نو نينسنتنينات 
 لبوطئ قام ىسكري.

لوبا قال بعض البح  ينن النعنسنكنرينينن 
ف  يي  ي التل ي  ال الب ال ة في اهنبنينة 
الفن نوة الصنينينينة بناقنامنة قناىناة فني 

 افريليا.
لفي  ليلية ا مر ُ حتكون الصين فلط 
الاللة ا خنينرة النتني تنلنينل قناىناة فني 
 ي وتي التي تستضي  بنالنفنعن  قناىناة 
ىسننكننريننة امننريننكننيننة ضننفننبننة لوننذلننث 

 ميشآت ىسكرية فرنسية ليابانية.
للذلثُ فاللاىاة الصييية ال تعنا تنهنايناا 
باليظر ال  و  هذه الالل النتني اقنامنت 

 ميشآتها ال حرية الفاصة بالبي لة.
للل تؤحس الصين اللاىاة بهاف اليشنر 
االحتراتيجي ل لوات العنسنكنرينة للنكنن 
لتيفيذ مهبات النحنراحنة ل نفنظ السن م 
لالنبننسنناىنناات االنسنانننيننة فنني افننريننلننيننا 

 لغرب آحيا.
للفلا لوزارة الفار يةُ تيشنر الصنينن 

السفن في خن نينج ىنان لالنبنيناه قن نالنة 
السوا   الصومالنينة لن نلنينام بنبنهنبنات 

. لخن ل ىنبن نينة 8002 نراحنة منينذ 
الننحننراحننةُ يننوا ننن الضنن نناط لالننجننيننود 
الصيييون صعوبات ىنايناة فني اىنادة 
الننتنن لد بننالنن ننذاء لالننوقننود لىننرضننت 
 ي وتي تلايل الناىنل الن نو نينسنتني فني 

 مواق  متعادة.
لفي موا هة مهبة صنعن نة لن نحنوونبنة 
البح ية لاليبو االقنتنصناديُ منا زالنت 
الصين لاقنعنينة لىنبن نينة لآخنر شنيء 
تنريناه هنو النينينة السنينالنة لالننتنكنهنيننات 

 ال اط ة.
إن الهاف اليهائي من الجهود الصنينينينة 
لتع ي  قوتهنا النعنسنكنرينة هنو ضنبنان 
أمينهنا بناال منن السنعني لن نسنين نرة أل 
 ننراحننة الننعننالننل. لبننوضنن   لننث فنني 
االىت ارُ حتجا بلية دلل العالل طرينلنة 
تواص  م  الصين قا تكون أومر فعالية 

 بكمير.
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قال متحا  باحل لزارة الافاع الوطيني 
اليوم االونينينن إن النتنعنالن النعنسنكنري 
الاللي ا خير من  انب  يش التحرير 
الشعن ني الصنينيني هنو لا نب النلنوات 

 البس حة للوة و ر .
أدل  لل تشيانُ البتحا  بناحنل لزارة 
الافاع الوطيي بهذه التصريحات خن ل 
مؤتبر صحفيُ ردا ى ن  حنؤال  نول 
 اليشاط ال حري ا خير في أنحاء العالل.

لأضاف للُ ب إن النلنوات النبنسن نحنة 
الصييية تنعنبن  بنينشناط ىن ن  تنوحنين  
تننعننالنننهننا الننعننسننكننري بُ مشننيننرا إلنن  
مشاروة  يش التحرير الشع ي الصييي 
فنني ىننبنن ننيننات  ننفننظ السنن م النناللنني 
لمننكننافننحننة الننلننرصننيننة لالننبننسنناىنناات 
اإلنسننانننيننة لاإلغنناوننة مننن الننكننوار  

 لغيرها .
لقال إن  لث يظنهنر النبنسنؤللنينة النتني 

يل  ها  يش التحرير الشعن ني الصنينيني 
 ولوات مس حة ل  ا و ير.

لأوننا الننبننتننحننا  أن السننفننن الننحننربننيننة 
لال ائرات النتنابنعنة لنجنينش النتنحنرينر 
الشننعنن ننـنني الصننيننيننـنني شننأنـننهننـننا شننـننـننأن 
السـفــن لال ائرات النعنسنكنرينة لن نالل 
ا خر  ُ لها نفس الحلوق في الب  نة 
في البيناه غنينر اإلقن نينبنينة لالنتنحن نين  

 فوقهـا.

( إن إقنامنة قناىناة دىنل 8067-7-68قالت الصين  )ا ربعاء 
لجيش التحرير الشع ي الصيي  في  ي وتي قرار اتفنذه الن ن ناان 
بعا مفالضات لدية لحوف تساىا في أداء الصنينن النتن امناتنهنا 

 الاللية.
أدل  البتحا  باحل لزارة الفار ية قيغ شوانغ بهذا النتنصنرينا 

 في إفادة صحفية يومية.
لقال إن الصين نشرتُ بالتباشني من  قنرارات منجن نس ا منن 
الالليُ مراوب في خ يج ىان لالبياه ق الة السا   الصنومنالن  

 . 8002ل ليام ببهام  راحة ميذ ىام 
للا ن الجيود الصيييون صعوبات في الت لد بال نعنام لالنوقنود 
لقامت  ي وتي الاىل ال و يستي في مواق  منتنعنادة. لأضناف 
أن قاىاة الاىل حتفام اللوات الصييية ى   نحو أفضن  ىنينامنا 
تحرق السفن في خ يج ىان لالبياه الواقعنة قن نالنة السنا ن  الصنومنالن  لحنتنلنوم 

 بأىبال االنلا  االنسانية لحتؤدي الت اماتها الاللية ا خر .
لى لة ى    لثُ حتساىا اللاىاة في دف  التيبية االقتنصنادينة لاال نتنبناىنينة فني 
 ي وتي لتساىا الصين في اإلحهام ف  الس م لاالحنتنلنرار فني ون  منن افنرينلنينا 

 لالعالل.
لغادرت حفن تحب  ى   متيها  يودا بالجيش الصييي من تشانجيانغ في منلناطنعنة 

 قوان النغ بجيوب الصين أمس الم واء في طريلها ال  قاىاة الاىل في  ي وتي.
لقرأ شن  ين لونغ قائا بحرية  يش التحرير الشع ي الصيينيُ أمنرا بشنان إقنامنة 

 اللاىاة في  ي وتي لرف  ى ل الجيش ى   ا ح ول.
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 ص ي   الشعب الةيني :
اختتل الرئيس الف س ييي محنبنود ىن ناق 
زيارتن الرحبية إل  الصينُ لالنتني قنام 
الرئيس الصييي شي  ين بنينينغ خن لنهنا 
ملتر ا  اياا يتأل  من أرب  نلاط بشنأن 

 اللضية الف س ييية.
لير  البح  ون أن ى ناق قنام بن ينارتنن 

 80إلن  67إل  الصينُ في النفنتنرة منن 
يوليوُ في لقنت تنظن  فنينن النبنحنادونات 

االحرائي ية متنوقنفنةُ بنينينبنا  -الف س ييية 
ت ل  حياحات الرئيس ا مرينكني دلننالنا 
 -تنرامنب تنجناه النلنضنينة النفن نسن نينينينة 
االحرائي ية تتسل بالبرلاغةُ فيبا تستنبنر 
الصين في دف  م ادرة الح ام لالن نرين  

 قاما في الشرق ا لحط.
لفنني الننوقننت الننراهنننُ تنن ننال الننلننضننيننة 
الف س نينينينة منهنبنشنة إزاء الصنراىنات 
الننبننتننكننررة الننتنني ظننهننرت فنني الشننرق 
ا لحط خ ل السيوات ا خنينرةُ ىنلنب 
توق  الجولة ا خيرة من البحادوات بينن 

 .8064ف س ين لإحرائي  في ىام 
لتأمن  فن نسن نينن فني أن ينعنالد النعنالنل 
اهتبامن بلضيتها لأن يلام البساىناة فني 

   ها.
لخ ل محادواتن م  ى اق يوم الم واء ُ 

نلاط تضبن  4قام شي ملتر ا  اياا من 
محتو  ألح  منن  لنث النبنلنتنرح النذي 

خن ل زينارة  8061قامن شي في ماينو 
 ى اق إل  الصين.

لفي إطار البلترح الجاياُ لل ينؤونا شني 
فلط ى   تنأينينا الصنينن لنحن  الناللنتنينن 
لدىل ف س ين في بياء دللة مستل ة وام ة 

ُ تنكنون 6617السيادة ى    نالد ىنام 
لنكنينن طنرح  -اللاق الشرقية ىاصبتها 

 أيضا م ادرات  اياة.
لتشب  هذه الب ادرات إ راءات ىنبن نينة 
مننن  ننانننب الصننيننن فنني دىننل الننتننيننبننيننة 
االقننتننصنناديننة فنني فنن ننسنن ننينننُ مننمنن  دىننل 
الشروات الصنينينينة فني االحنتنمنبنار فني 
فنن ننسنن ننينننُ لبننينناء مننينناطنن  صننينناىننيننة 
لمح ات ل  اقة الشبسيةُ بالتعنالن من  

 الجانب الف س ييي.

فني السنيناق ننفنسننُ ل ننينث أن النحننالد 
لالجبنارك لمنينشنآت الن نينينة ا حناحنينة 
الف س يييةُ تفضن  فني النوقنت النراهنن 
لنن ننسننينن ننرة االحننرائننينن ننيننةُ فننإن الصننيننن 
اقننتننر ننت حنن نن  تضننبننن تننيننفننيننذ هننذه 
اال راءات ُ مم  آلية  وار و ونينة بنينن 
و  من الصنينن لفن نسن نينن لإحنرائنين ُ 
لتع ي  البشرلىات الك ر  التي تسناىنا 

 الجانب الف س ييي.
لببلتض  هذا البلترحُ حوف تستضي  
الصين نالة بين الجنانن نينن النفن نسن نينيني 

 لاإلحرائي ي هذا العام.
لير  تشن شوانغ تشيينغ ُ النفن نينر فني 
شننؤلن الشننرق ا لحننط مننن الننبننعننهننا 
الصييي ل ع قات الاللية البعاصنرةُ أن 
تننعنن ينن  االتصنناالت لالننتننواصنن  بننيننن 
ف س ين لإحنرائنين  منن خن ل النلنينوات 
غننيننر الننحننكننومننيننةُ ربننبننا يسنناىننا ىنن نن  
 احتالياف الحوار السياحي بين الجان ين.

ليننلننول لل حنني وننن منن ننعننو  الصننيننن 
الفاص الساب  ل شرق ا لحط إنن خن ل 
زيارة ى اق إل  الصينُ انعكنس النفنكنر 
الننجننايننا لنن ننصننيننن بشننأن قضننيننة الشننرق 
ا لحط لهو تنعن ين  السن م منن خن ل 
التيبية ى   ننحنو لاضنا فني تنحنرونات 

الصين الجاياة بشأن اللضية الف س ينينينة 
 اإلحرائي ية.

لأضنناف لل أن شنني  وننر  لننث الننفننكننر 
الجايا ل برة ا لل  في خ اب لنن بنبنلنر 
الجامعة العربينة فني مصنرُ فني ينيناينر 

ُ موضحا أن زيارة ىن ناق النتني 8061
انننتننهننت تننوا  ننعنن ننت هننذا الننفننكننر أوننمننر 

 لضو ا.
لألضا تشن أنن فنينبنا ينفنض النلنضنينة 

اإلحنرائنين نينةُ فنإن الصنينن  -الف س ييية 
تحنظن  بنبن اينا خناصنةُ  نينث تنحنافنظ 
الصين ى   ى قات طنين نة من  ون  منن 
ف س ين لإحرائي ُ لبالتنالني هني قنادرة 

 ى   الليام بالر الوحيط بين الجان ين.
لقال لل يي هونغ الف نينر الصنينيني فني 
شؤلن الشرق ا لحط إنن من البتوق  أن 
تننؤد  الصننيننن دلرا أونن ننر فنني الشننرق 
ا لحط ف  البستل  ُ لالحينبنا فني ظن  
تننلننام منن ننادرة الننحنن ام لالنن ننرينن  فنني 

 البي لة.
لأضنناف لل أن دلر الصننيننن النن ننينناء 
ضرلر  منن أ ن  مسناىناة النبنجنتنبن  
النناللنني ىنن نن  إيننجنناد حنن ننينن  لننتننلنن ننينن  
االضنن ننـننراب فنني مننينن ننلننة الشننـننرق 

 ا لحـط.
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في و  مكان تجا آوار مالتسي تونغ في الصينُ لال ينبنكنن 
أن تفلا لبساتن ويفبا اتجهت: تبمال هنيناُ لمنتنحن  هنيناكُ 

 لصور ميتشرة بين هذه البي لة لت ث.

قبصان مالتسي تونغ تنينتنشنر بنكنمنرة فني حنفنوح النجن نال 
البحي ة بالعاصبة الصييية بكينُ لال حيبا في ت ث البح ة 
التي تي    ميها أفواج الّسياح إل  ا ى  ُ إل  حور الصين 
العظيلُ مستفامين النبنصنعنا النكنهنربنائني النذي تسنتن نرق 
الر  ة فين أومر من ح   دقنائن  أل مشنيناً 
ى   ا قناامُ لنبنن ينبنتن نث النلنارة ىن ن  
البشيُ لال يبت ث الجرأة ىن ن  احنتنفناام 
البصعا الكهربائيُ ننظنراً لن نرهن نة النتني 

 تسكن الصاىا فين.
في ا ى ن ُ بنعنا النوصنول إلن  ا دراج 
التي تلودك إل  السور م اشرةُ تسنتنشنعنر 
هي ة البكانُ فهنذه النبنين نلنة النتني تنلن  
ى يها هي   ء من بياء يبتنا ىن ن  طنول 
آالف الكين نومنتنراتُ لينلنال إننن النبنعن نل 
الو ينا النذي ب نيني بنينا اإلنسنان لينبنكنن 

 رؤيتن من الفضاء.
بفوقبُ ت تلي ببالتسي تونغ مرة أخر ُ 
 ين يلول لث مرافلث الصييي بنكن  فنفنر 
إن الرفي  مال يلول: بَمن لل يصنعنا إلن  

 حور الصين العظيل ليس ب  ًب.

 00الككم  على الة    
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بالرغل من ال لس ال ارد ى   ارتفاع أومر منن ألنفني منتنرُ 
وان ال با من  ولة بين صفّي الحجارة ال ذين يشك ن  الد 
السور بالعرضُ لال ذين ي عاان أ ناهنبنا ىنن اآلخنر ننحنو 
أربعة امتارُ فتيظر  ات اليبين ل ات الشبالُ محنتناراً إلن  
أي ميظر ط يعي ترونُ ه  إل  اللر  البتياورة تحنتنث فني 
اإلتجاه الذي  الت ميننُ لالنتني تشنكن  ىنلنااً منن النبنينازل 
البتراّصة بجانب بعضها بعضاًُ لالتي تضنل فني  نين ناتنهنا 
مالات اآلالف من الصيييين اللابعين بفي  بايةب هذا الن نيناء 

العظيلُ أم إلن  النجناننب اآلخنرُ 
 ننيننث تننيننحننار الننتنن ل بننالرهنناُ 
م  اة ب ابات بكرُ لل تبّسها بعنا 
يا ال شرُ لتشنكن  منينظنراً رائنعناً 
يننحننبنن  ونن  تننفنناصننينن  النن نن ننيننعننة 
الف بة التي يح ل اإلنسان بالعيش 

 في أويافها؟
أما ى   السور نفسنُ فالبيظر ال 

 يبكن أن تي اح ىين العين.
الشننن ننن  النننبنننتنننلننننُ لا  نننجنننار 
البصفوفةُ لالفتحات البتيناحنلنةُ 
و ها مياظر تاىوك إل  النتناقنين  
فيهاُ لإل  إو نار أللنالنث النعنّبنال 
الننبننهننرةُ لقنن نن ننهننل الننبننهننينناحننيننن 
ا وفاءُ الذين صببوا ل بيوا هنذا 

 العب  الج ّار.
هذا إ ا ويت تبشي ىن ن  السنورُ 
لتبتّ  نفسث بالصنعنود لالنهن نوط 
م  التواءاتن التي تحاوي انسنيناب 
 قبل الج الُ  يث يبتا ب  نهاية.

أمننا ىننيننامننا تصنن  إلنن  ا بننراج 
البلنامنة ونبنحن نات ىن ن  طنول 
السننورُ فننإن الصننورة تننفننتنن نن ُ 
تصنن ننا أوننمننر تننعنن ننيننراًُ لأوننمننر 

 ىظبةً.
ال رج مربّ ُ يتنربّن  بنينن مسنافنة 
لأخنر  مننن طننول السننورُ فننيننن 
وان يليل الجيود الذينن ينحنرحنون 
 الد اإلم راطوريةُ لفين وناننوا 
يشع ون الييران ىيا اقنتنراب أي 
خ رُ فييتل  الف ر من برج إلن  
آخرُ إل  مح نات اإلننذار ىن ن  
طنننريننن  بنننكنننيننننُ إلننن  قصنننر 
االمنن ننراطننورُ الننذي يننعنن ننل بننبننا 
 يحص  خ ل لقت قصير  ااً.

للك  خ ر نارُ إنها ل ة اإلشنارةُ 
التي احتفامها العالل فيبا بعا ىن 
ً ونبنا احنتنينسنف  الصيييينُ تنبنامنا
الكمير من اإلختنراىنات ونالنورق 

لال ارلد لالف ف لغير  لث من ال اائ  التي غنيّنرت ل نن 
 ال شرية.

لفي ال رج غرفُ لأمكية إلط ق السهامُ لتحنتنن منفنازن 
أل   –ل  عام لل س حُ إنن مكان إقامة دائلُ لبنن ونتنب لنهنل 

أن يلضوا ىبرهل في  باية االم راطنورينةُ لفني   –ى يهل 
 خامتن .

ُ  )great Wall(إنن حور الصين العظيلُ الحائط النكن نينر 
ُ للكين ليس ون  النتنارينف  )chang cheng(السور الك ير 
 في الصين.

 04تكم  المنشور على الة    
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ولال  أنباء الةيفن 
 الجديدع ـ شينخوا:
 نننث النننبننن نننعنننو  
الصننيننينني الننفنناص 
بشأن حنورينا شنينن 
شنننينننال ينننان ينننوم 
السننن نننت  نننبنننيننن  
ا طنننراف ىننن ننن  
إيجاد  ن  حنيناحني 
لننألزمننة السننوريننة 
لتننجننيننب تننلننسننيننل 

 ال  د.
لبعا ا تبناىنن من  
مسؤللين حنورينينن 

لإيننرانننيننيننن مننؤخننرا فنني إطننار  ننهننود 
الوحاطة التي يلنوم بنهناُ قنال شنينن إن 
ال  اين أواا ى   ضرلرة الحفاظ ىن ن  
حننيننادة حننوريننا لل نناة أراضننيننهننا فنني 
الوقت الذي يتل فين العب  ىن ن  تسنوينة 

 ا زمة البستبرة ميذ حت حيوات.
لأضاف أن بالصنينن 
تتف  معهل  ول هنذه 

 اليل ةب.
لخننننن ل زينننننارتنننننن 
إليران خن ل النفنتنرة 

 81إلننن   80منننن 
يوليوُ ىلا النبن نعنو  
ا ننننتننننبنننناىننننات منننن  
مسننؤللننيننن لخنن ننراء 
إينننراننننينننينننن لتننن نننادل 
ل هات اليظر منعنهنل 
 ننول وننينننفنننيننة  ننن  

 ا زمة السورية.
لأفاد أن بإيران دللنة 
هننامننة فنني مننينن ننلننة 
الشننننننرق ا لحننننننط 
للناينهننا تنأوننينر ونن نيننر 
لفريا ى ن  النلنضنينة 

 السوريةب.
للننفننت شننيننن إلنن  أن 
الصين لنل تن نينر قنط 
مننوقننفننهننا الننلننائنن  بننأن 
ا زمة السورية يجنب 

  ها حياحياُ لفي الوقت نفسنُ يين ن ني 
أخننذ مسننائنن  أخننر ُ بننبننا فنني  لننث 
البفالضات السنيناحنينة للقن  إطن ق 
لا زمة اإلنسانية لمكافنحنة اإلرهنابُ 

 في الحس ان ى   نحو وام .
لألضننا أن إنشنناء مننينناطنن  تننفننفننينن  
التصعيا يعا إننجنازا هنامنا لنبنحنادونات 

أحننتننانننا ا خننيننرةُ 
لهنننني الننننجننننولننننة 
الننننفننننامسننننة مننننن 
مننحننادوننات السنن م 
 ننننننول ا زمننننننة 
السننوريننةُ لالننتنني 
ىننلننات فنني الننفننتننرة 

 61إلنن   68مننن 
يوليو في العناصنبنة 

 اللازاقية.
لأضننننناف أننننننهنننننا 
أظنننننننهنننننننرت أن 
البجتب  الاللي بناأ 
في اتفا  إ نراءات 
لننتننفننفننينن  الننتننوتننر لتشننجننينن  الننتننفننكننيننر 
لا فكنار النجنايناة منن أ ن  النتنسنوينة 
السيناحنينة لنألزمنة. لتنابن  أن الصنينن 

 120قامت مساىاات إنسانية قنينبنتنهنا 
من نينون  60001م يون ينوان ) نوالني 

دلالر أمريكي( لن نشنعنب السنوري منن 
 خ ل قيوات مفت فة.

لأونا شنينن أننن ينتنو نب 
ىنن نن   ننبننينن  ا طننراف 
ا ننتننرام منن نناأ تننلننريننر 
الشعب السوري لبصيره 
فني النعننبن ننيننة السننيناحننيننة 

 ل لضية السورية.
لباأت ا زمنة السنورينة 

بنفنرلج  8066في ىام 
مظاهرات ضا النرئنينس 
السنننوري بشنننار ا حنننا 
لت ورت إل  صراىنات 
مس حة م  انفراط قنو  
إقنن ننيننبننيننة لغننربننيننة فنني 

 ا زمة.
لقنننا تنننل إطننن ق ىننناة 
م ادرات السن مُ للنكنن 
لل ي حرز تلام يذور  تن  
اآلن. لحننتننعننلننا  ننولننة 
 نناينناة مننن مننحننادوننات 
الس م في ألائ  ح تبن نر 
اللادم في مناينينة  نينين  

 السويسرية.

أشاد رئيس مرو  الاراحات االحتراتيجية في مجب  تشفيض مص حة اليظام 
في ايران ى ي أو ر لاليتي ببواق   بهورية الصين الشع ية تجاه اللضايا 

 لا  اا  التي تل  في حوريا لمي لة الشرق االلحط ىبوما.
لأفادت لوالة مهر لألن اء أن ى ي او ر لاليتي مستشار قائا المورة االح مية 
ل شؤلن الاللية احتل   اليوم الس ت م عو  الصين الفاص ال  حوريا بشين 

 شيال يانب لبحث معن الع قات الميائية بين طهران لبكين.
لفي مسته  ال لاء أشاد ى ي أو ر لاليتي ببواق   بهورية الصين الشع ية 
 يال اللضايا لاالزمات التي تل  في شرق ا لحط لفي حوريا لقال ان 
 ايران تعول وميرا ى   مواق  الصين في البجامي  لالبحاف  الاللية.

لأشار لاليتي ال  الع قات بين طهران لبكين لقال أن ال  اين ترب هبا 
ى قات تاريفية لاحتراتيجية في نفس الوقت لأن ما نر  من تلارب في 

السياحات لالبواق  بين ال  اين تجاه اللضايا لا زمات الاللية لاالق يبية هو 
 أمر ط يعي ل  اية.

بالره قال م عو  الصين الفاص ال  حوريا شين شيال يان أن اللضية 
السورية ليست البحور الو يا التي تتلارب فيها مواق  ايران لالصين ب  ان 

 حائر اللضايا في البي لة لالعالل تتلارب فيها مواق  ال  اان.
لأوا البسؤلل الصييي أن ب ده تفال  تباما تلسيل حوريا مشادا ى   

ضرلرة الحفاظ ى   السيادة السورية لأن يتل محاربة االرهاب لالت رف في 
 هذه الاللة.
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صفف فففيفف ففف  الشفففعفففب 
 الةيني :

بقل  الدلكور: مف فمفد 
ا حففمففدد خففبففيففر فففي 
الشؤون االقكةفاديف  

 والةناعي 
بعا التحنسنن ا منيني 
الب حوظ فني النعناينا 
من النبنان السنورينة 
ونننامشننن  ل نننبنننض 
ل نن ننب لالنن  قننيننة ُ 
وان ال با من التو نن 
الىنننادة اىنننبنننار ل 
تأهي  ال ي  النتنحنتنينة 
لالبيشآت الصياىنينة 

التي تعرضت ل تامير نتنينجنة ا ىنبنال 
اإلرهننابننيننةل ليننتنن نن ننب  لننث ادخننال 
احتمبارات  اياة اىتبادا ىن ن  النعناينا 
من الشنرونات الصنينينينة النراغن نة فني 
العبن  لاالحنتنمنبنار فني إىنادة اىنبنار 
حورية .لهذا ما أواه لزينر الصنيناىنة 
في الجبهورية العربية السنورينة السنينا 
أ با الحبو لالسفير السوري في بكنينن 
الاوتور ىباد مص نفن  فني اونمنر منن 
للاء ُ مشنينرينن الن  أهنبنينة مشنارونة 
الشروات الصييية في ىب ينة النينهنوض 
بننالننلنن نناع الصننينناىنني فنني حننوريننة 
لالبساهبة في ىنبن نينة إىنادة االىنبنار 
ضننبننن خنن ننط لاتننفنناقننيننات حننتنن نن نن  

 تاريجيا.
من  انن نهنا أىن نينت هنينالنة االحنتنمنبنار 
السوريةُ أن الفرص التي أىاتها الهيالة 
بننالننتننيننسننينن  منن  الننوزارات لالننجننهننات 
البعيية باأت ت ل  االهتبنام الن نالنغ منن 
الشروات الصييية لأوات السياة إييناق 
ا موي مناينرة ىنام هنينالنة االحنتنمنبنار 
السوريةُ لض  آليات  ايناة لنتنسنهنين  
تحفي  البشاري  االحتمبارية لالنتنرلينج 
لها ضبن برنامج ىنبن  منتنكنامن ُ من  
 ننبنن ننة مننن الننتننسننهننينن ت لالننبننحننفنن ات 
اإل ننرائننيننة لالننلننانننونننيننة لننكنن  فننرصننة 
لالترليج البكم  لها ضبن اللن ناىنات 
لا حواق النبنسنتنهنافنةُ لنرحنل صنورة 

 هيية تعكس  ال  االحنتنمنبنارات فني 
حورياُ إضافة إل  متابعة هذه الفرصُ 
لتسننهننينن  إ ننراءات الننتننرخننيننض لننهننا 

 لتحسين مؤشر حهولة أداء ا ىبال.
حتتيوع البشاري  الب رل ة الحتمنبنار 
الشروات الصييية في حنورينة منا بنينن 
الصننينناىننيننة لالسننيننا ننيننة لالنن راىننيننة 
لالنيننسننيننجننيننة لالنن ننذائنيننة لالننكننيننبننيننائننيننة 
لال اقات ال اي ة لالصياىات البرت  نة 
بإىادة اإلىبار لح س ة اإلنتاج إضنافنة 
ال  مشاري  ال اقة لالتي تعنتن نر ا هنل 

 ضبن أللويات إىادة االىبار.
لع  بإىادة اىبار حوريةب ىيوان و ير 
يجذب الكمير منن الشنرونات الصنينينينة 
لالرلحية لااليرانية لالهياية ى ن   نا 
حواء. لكن ما ا يبي  الشروات الصييية 
ىن غيرهنا منن الشنرونات فني منجنال 

 االحتمبار في اىادة االىبار؟
 الال: نل  التكيولو يا

الشروات العالبية في منجنال الصنيناىنة 
دلما ما تنتنرك منفناتنينا النتنكنينولنو نينا 
بأيايها ليسبا لها بنالناخنول الناائنل الن  
ال  ا الذي تستمبر بن دلن قيا ال شنرط 
ل لكن الشروات الصيينينة ىن ن  ىنكنس 
 لث تلام التكينولنو نينا لتنارب ىن نينهنا 
لتصي  الكفاءات لمن ول تترك خ نوط 
االنتاج ليايرها ابياء الن ن نا بنأننفنسنهنل ل 
لهذا ليس مجرد حنرد صنحنفني لاننبنا 

لاق  بيتن الصين ى   احناق اننهنا بن نا 
غير مستعبر ليعتبا بع قاتن ى   افادة 

 االخرين ل ذبهل اليها.
وانيا: الشروات الصييية الفاصة يسنبنا 
لها بالتوح  خارج  الد الصين لينكنون 

 لها افرع مستل ة لشرواء مح يين.
والما ..لهو اهل مافي النبنوضنوع ...ان 
الشروات الصييية التي حتيتجا باخنول 
السوق السورية ببو ب اتفاقيات اىنادة 
االىبار لها ص  يات باقتراض م نالنغ 
ونن ننيننرة تصنن  النن  منن يننيننن الننيننوانننات 
الصينينينة لشنراء منواد اللنينة لتنفناينل 
خنن ننوط االنننتنناج ...ليننحنن  لننهننا النن ننينن  
تلسي ا ل شروات البسج نة لنا  لزارة 

 االقتصاد السورية.
لهيا ال بنا أن ننرون  ىن ن  أن ننجناح 
االحتمبار الصييي فني إىنادة االىنبنار 
في حورية مرهون بنتنوقنين  النحنكنومنة 
السننوريننة لسنن ننسنن ننة مننن االتننفنناقننيننات 
لالتفاهبات ضبنن ا طنر النتنشنرينعنينة 
الياظبة لنعنبن نينة االحنتنمنبنار لضنبنان 
 ننلننوق الننبننسننتننمننبننريننن إلنن   ننانننب 
الننتننسننهننينن ت لاإلىننفنناءات الننتنني ىنن نن  
الحكومة السورية أن تلامها لن نشنرونات 
الصننيننيننيننة ل سننب خصننوصننيننة ونن  
مشرلعُ إل   انب ل ود أماونن آمنينة 
في الكمير من البياط  التي يبكن إقامنة 

 مشرلىات نا حة فيها.
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 ص ي   الشعب الةيني :
أنه  لزير الفار ية ا مرينكني رونس 

يوليو النجناري  نولنة  61تي رحون في 
أينام  4في الشرق ا لحنط احنتن نرقنت 

ىائاا إل  لاشي نن. لرغنل أن ا زمنة 
الاب وماحية الف يجية لل تشها منينعنر نا 
إل  اآلنُ لكن تي رحنون أشنار إلن  أن 
ا طراف البلاطعة لنلن نر بناتنت ىن ن  
احننتننعننااد لنن ننجنن ننوق ىنن نن  طنناللننة 
البفالضاتُ لأن النوضن  بناأ ينتن نور 

 نحو إتجاه ايجابي.
لوان تي رحون قا إلتل  في  ات النينوم 
أمير ق ر تبيل في الال ة ق   أن يعنود 
إل  ب ده. لق   م ادرتن الال ة أىرب 
لزير النفنار نينة ا منرينكني لنوحنائن  
اإلىنن م ىننن مننحننادونناتننن منن  أطننراف 
ا زمة وانت إيجابيةُ لقال بأن أمرينكنا 
حتن نذل النبن ينا منن النجنهنود فني هنذا 
الجانبُ لأن زيارتن قنا  ن ن نت تن نينرا 
 ايجابيا في مواق  مفت   ا طراف.
 60لص  تي رحون إلن  النكنوينت فني 

يوليو الجاريُ لقام بنإ نراء اتصناالت 
مكمفة م  الجان ين الل ري لالسعنودي. 
لبعا أن أمض  من  النجناننب النلن نري 

 66ى   مذورة لبلالمة اإلرهناب فني 
يوليو إلن  مناينينة  68يوليوُ تحول في 

 اة السعودية لن نلناء النبن نث السنعنودي 
لللي العها. وبا أ ر  ا تباىا من ن نلنا 
منن  لزراء خننار ننيننة الننالل ا ربننعننة 
البلاطعة. لكن إل  اآلنُ لل ينجنري أينا 
مننن أطننراف ا زمننة تننيننازال منن ننبننوحننا 

 بإتجاه   ح ة ا زمة.
ق    لثُ وان الرئيس ا مريكي دلنالنا 
ترامنبُ قنا صنرح فني تنالينينة ىن ن  
تويتر بأنن ىن ن  صن نة بنالنعن لنة النتني 
فرضتها السنعنودينة ىن ن  قن نر. لهنو 
مايعكس بأن البوق  ا مريكي قا ت ير 
من باليفف ى   اليارب إل  الوحاطة فني 
   ا زمة. فباهي الحسابات ا مريكية 
التي تنفنتن نؤ لراء هنذا النتنيناقنض فني 

 البواق ؟

 "إنقاذ الوألع"
ير  ال ا نث بنبنرون  دراحنات غنرب 
آحيا لافريليا با واديبية الصييية ل ع وم 
اإل نتنبنناىنيننةُ يننوي قنوله تشنيننينغُ أن 
أمنرينكننا أرادت فني ألل ا مننر الننلنيننام 
بحروة تظهر قارة تأويرها فني الشنرق 
ا لحطُ لكن حرىان ما اوتشفت بأننهنا 
قا أنفرت بىش دبنورب. لتسن ن نت فني 
دف  الوض  في النفن نينج ننحنو اخنتن ل 
التوازنُ لذلث ارادت ال لنا منن خن ل 

 تحرواتها الاب وماحية انلا  الوض .
بإن البوق  ا منرينكني تنجناه ون  منن 
السعودية لق رُ يعنكنس فني النحنلنينلنة 
البأزق ا مريكي فني الشنرق ا لحنط 
لمي نلنة النفن نينج. فنالسنعنودينة لقن نر 
و هبا   يفان مهبان باليس ة  منرينكنا 
في الشرق ا لحط. ب يلول ينوي قنوله 

 تشييغ.
مننن  ننهننة أخننر ُ يننعنن ننر السنن ننوك 
ا مننريننكنني فنني الننفننتننرة ا خننيننرة ىننن 
احتراتيجية اإلدارة ا مريكنينة النجنايناة 
تجاه الشرق ا لحط. في هنذا السنيناقُ 
أشنارت مننجن ننة بننناشنيننوننن  انننتننرحننتب 
ا مننريننكننيننة إلنن  أن ادارة ألبننامننا قننا 
مارحت حنيناحنة اننكنبناش فني الشنرق 
ا لحط. في  ين تظهنر ادارة تنرامنب 
رغ ة فني النعنودة منجنادا إلن  الشنرق 
ا لحط. لكن ترامب ال يبكين اإلنحنيناز 
إل  أي طرفُ ب  ى ين أن يحافظ ى ن  

 ياده تجاه و  منن السنعنودينة لقن نرُ 
 للعب دلر الوحاطة بين ال  اين.

بي ل  الحفاظ ى   نظام تنحنالن  ينفنام 
البصالا ا مريكية في الشرق ا لحنط 
ا ننا ا هننااف الننرئننيننسننيننة لنن ننسننينناحننة 
ا مريكية. وبا ترغنب أمنرينكنا فني أن 
تحافظ ى   دلرها الليادي فني ا زمنة 
السورية. لإ ا نجحت  نهنود النوحناطنة 
ا مريكية في  ن  ا زمنة النفن نينجنينةُ 
فستس ي  بذلث التع ير مرة أخر  ىنن 
قوة مكانتنهنا فني الشنرق ا لحنط. لال 
شث في أن  لث حييعكس ى   منوقنعنهنا 

 في ا زمة السورية.ب
 "ن وذ مسكمر"

قال موق  قياة حي آن آن ا مريكنينة أن 
الفن ف بنينن دلل النبنلناطنعنة ا ربن  
لقنن ننر يننعننود إلنن  لقننت طننوينن ُ لان 
معالجة هذا الف ف تحتاج إلن  تنينازل 

 مت ادل.
من  هة وانيةُ ير  مح ن نون بنأن دلل 
البلاطعة ا رب  الترغب في دف  قن نر 
نحو طري  مسالدةُ خشية أن تنتنسن نب 

 اتجاه ق ر إل  ايران لترويا.
بللا تن نادلنت ون  منن دلل النبنلناطنعنة 
ا ربن  لقن ننر بننعنض النتننينازالتُ مننا 
يترح هامشا ل بصنالنحنةبُ ينلنول ينوي 
قننوله تشننيننيننغ. ليضننينن  بإن أمننريننكننا 
بإحت اىتها أن ت عب دلرا ايجنابنينا فني 
هذا الجانبُ لتبي  الوض  من الفرلج 

 ىن السي رة.ب
أمننا صننحننيننفننة بالننفننايننيننانشننينن  تننايننبنن ب 
ال ري انيةُ فرأت بأن أمرينكنا ال تن ال 
تتبت  بش كنة  ن نفناء ىنالنبنينة لقنارات 
ىسكرية ال تضناهن . لأن النعناينا منن 
الالل العالل حي جؤلن في النينهناينة إلن  
 اإلىتباد ى   اللوة ا مريكية الص  ة.

لير  يوي قنوله تشنينينغُ أن أمنرينكنا 
مازالت تتبت  بيفو  ال يل   البلارنة في 
الشرق ا لحط. لأنها بصاد إحنتنعنبنال 
آليات التفالض ل تحكل في لتيرة ت نور 

 ا لضاع في البي لة.
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قنال لزينر النفنار نينة النتنونسني خنبنينس 
الجيهيالي )النفنبنينس( إن الصنينن تنؤد  
دلرا مهبا في تع ي  االحتلرار لالنتنينبنينة 

 االقتصادية بالالل ا فريلية.
لفنني مننلننابنن ننة  صننريننة منن  لوننالننة أننن نناء 
)شيينفنوا(ُ قنال النجنينهنينالي إن الصنينن 
ىب ت ى   ت نوينر النتنعنالن من  الن ن ناان 
ا فريلية ى   أحاق النبنسنالاة لالنبنينفنعنة 

 البت ادلة.
لألضا الجينهنيناليُ النذ  ينلنوم بن ينارة 
ل صين ماتها خبسة أيام بنيناًء ىن ن  دىنوة 
من نظيره الصييي لانغ ينيُ إن الصنيننُ 
وعضو دائنل فني منجن نس ا منن الناللنيُ 
الت مت ى   الالام بتع ي  االحتلنرار فني 
أفريليا لبح  اللضايا االق يبية الساخية منن 

 خ ل الوحائ  السياحية.
في السنيناق  اتننُأضناف النجنينهنينالي أن 
الكمير منن الشنرونات الصنينينينة اخنتنارت 
اللالم إل  أفريليا ب لخن نلنت النبن ينا منن 
فرص العب  ل   ت الرخاء إلي ىناد منن 

 ال  اان ا فريليةب
لأضاف لزير الفار ية أن تنوننسُ النتني 
تل  في أقص  شبال اللنارة ا فنرينلنينةُ ال 
تبت ث فلط خ رات ورينة فني النتنعنالن من  
ال  اان ا فريليةُ لإنبا لايها ننفنس الشنيء 
فيبا يفض التعالن الودي م  الصنينن فني 

مجناالت االقنتنصناد لالنتنجنارة لالسنيناحنة 
لالتع يل لالملافة لالصحة. لتابن  ب بنوحن  
تننونننس أن تننعننبنن  وننرابننط بننيننن الصننيننن 
لأفريليا.ب لفي معنرض إشنادتنن بنالصنينن 
وشننريننث تننعننالننني مننهننل لننتننونننسُ قننال 
الجيهيالي إن باحت اىنة الن ن ناينن تنعن ين  
التشالر السياحي  نول النلنضناينا الناللنينة 
لاالق يبيةُ لاحنتنكنشناف منجناالت  نايناة 
ل تعالنُ لتحلي  التكام  بين احتراتيجيات 

 التيبيةُ لتع ي  الت ادالت الملافية.
ل ننول منن ننادرة الننحنن ام لالنن ننرينن ُ قننال 
الجيهيالي إن تونس تاىل بنيناء النبن نادرةُ 
لتل  ى   أه ة االحتعااد لن نشنتنراك فني 

 مشرلىات التعالن في إطار الب ادرة.
لتننابنن ب نننرغننب فنني قننالم الننبنن يننا مننن 
الشروات الصييية إل  تونس لتيفيذ الب ينا 

 من البشرلىات.ب
لفي ف راير الباضيُ أى ينت تنوننس منينا 
ً منن النحنصنول  البواطيين الصيييين إىفناء
ى   تأشنينرة فني منلنابن  شنرائنهنل تنذونرة 
طيران  هابا لإياباُ لشراء إيصال فنيناقني 

 يوما. 60حاري البفعول لباة ال ت يا ىن 
لأوا النجنينهنينالي أن  لنث ينال ىن ن  أن 
تونس تر  في الصين حوقا مهبة لتر ب 
بالب يا منن السنيناح الصنينينينينن لنتنعنبنين  

 التفاهل البت ادل.

قال نائب الرئيس الصييي لي يوان تشال  
)الفبيس( إن الصين حتع ز التعالن م  
 تونس في إطار م ادرة الح ام لال ري .
 اءت تصريحات لي خ ل للائن بوزير 
 الفار ية التونسي خبيس الجيهيالي.

لمشياا بالصااقة التل ياية بين ال  اينُ قال 
لي إن الصين لتونس تاىبان بعضهبا 
بعضا في اللضايا البتع لة بالبصالا 

الجوهرية لالشواغ  الك ر  لنسلتا في 
الشؤلن الاللية لاالق يبية لشهاتا انجازات 

 م حوظة في التعالن بييهبا.
لأضاف لي أن تونس مح  تر يب ف  اطار 

م ادرة الح ام لال ري ُ لدىا ال  اين 
لتع ي  التعالن الواقعي داخ  أطر ىب  

اخر  وبيتا  التعالن بين الصين لالالل العربية لميتا  التعالن الصييي االفريلي لرف  الع قات 
 الميائية لبستو  اى  .

لاىرب الجيهيالي ىن رغ ة تونس في البشاروة في تيبية الح ام لال ري  لتع ي  التعالن في 
 مفت   البجاالت.
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

 

موقع مبادرع ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موقع شقيق لموقع 
الةن بعيون عربي د 
مخكص بمكابع  له ما 

مبادرع ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .4100جين بينغ عام 

الموقع يرحب بمقاالتك  
حول مبادرع ال زام 
والطريقد ويضع 

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادرع.
 

www.chinesebeltandroad.com 

غادرت حفيية ال حث الصينينينة 
بون شيوهب مييناء شنينامنن فني 
ملاطعة فو يان شرق الصنينن  
)اال نا( الحننتننكنبننال مننهنبننتننهننا 
الننعنن ننبننيننة فنني بننحننر الصننيننن 

 الجيوبي.
لقال حنون حنوننغُ ىنالنل فني 
ال رنامجُ إنن خن ل النبنر ن نة 
المناننينة منن النبنهنبنةُ حنينلنوم 
الع باء باخنتن نار أداء رلبنوت 
يننعننبنن  تننحننت الننبنناء طننورتننن 
الصين  يث حيلوم بنعنبن نينات 
مشننتننروننة منن  غننواصننة غننيننر 

 مأهولة.
لأضنننناف أن النننن ننننواصننننةُ 
الب لدة ببينظنار طنين  طنور 
محن نيناُ حنتنعنبن  ىن ن   نبن  
العوام  الفي يائية لالكنينبنالينة 
النن ننحننريننة لحننتنن ننتننلننط صننورا 
بالكاميرات ل نش ة النحنينوينة 

 ف  قاع ال حر.
وننناننننت السنننفنننينننينننة غنننادرت 
تشيي اال ف  ملاطعة شاننالننغ 

ينولنينو  60شرقي الصين ينوم 
ف  مهبة ى بينة لتنوقنفنت فني 
شيامن الىادة التن لد بنالنوقنود 
يوم النجنبنعنة بنعنا إننهناء ألل 

 مر  ة من البهبة.


