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بشرى الزين
في مشاركة فريدة 
من نوعه���ا وصلت 
الى البالد امس فرقة 
موس���يقية صينية 
من ذوي االحتياجات 
إلحي���اء  اخلاص���ة 
عروض راقصة على 
مسرح الدسمة اليوم 
مبناسبة حلول الذكرى 
ال� 40 إلقامة العالقات 
الديبلوماس���ية بني 
جمهوري���ة الص���ني 

الشعبية والكويت.
وبهذه املناسبة قال الس���فير الصيني هوانغ جيمن: 
تعتبر الكويت أول دولة خليجية عربية أقامت العالقات 
الديبلوماسية مع جمهورية الصني الشعبية، قبل 40 سنة 
اتخذت القيادتان الصينية والكويتية قرارا سليما بشأن 
إقامتها باحلكمة غير العادية والرؤية السياسية، مما فتح 
عهدا جديدا في تاريخ العالقات الثنائية، مضيفا: لن ينسى 
الشعب الصيني مساهمات مهمة ومميزة قدمتها الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا في تعزيز الصداقة والتعاون بني 
البلدين ودفع تطور العالقات بني الصني والدول األخرى 

ملجلس التعاون اخلليجي.
وأوضح ان فرقة الفنون الصينية لذوي االحتياجات 
اخلاصة تأسس���ت ف���ي الع���ام 1987 وزارت أكثر من 60 
دولة م���ن القارات ال� 5 في العال���م وقدمت عروضها في 
كثير من مسارح الفنون العليا في العالم حتى تسمى ب� 
»رسول اجلم��ال واإلنساني��ة والصداق��ة«، فق��د شاه��د 
عروضه��ا عدد كبير من قادة ورؤس��اء العال��م وسجلوا 
ك��ل اإلعج��اب تقديرا للروح اإلنساني��ة احلقيقية، مشيرا 
الى ان العروض التي ستقدمها حتم��ل عن��وان »حلم��ي« 
أبدعوا فيه أس���لوبا فذا وفنا متمي���زا ومفعم��ا باحملبة 

واحلماسة للحياة.
وه���م يتغلبون على صعوب��ات جس���يمة وينجزون 
ما يصع���ب ان يفعله األش���خاص العاديون األس���وياء 
ويحولون املس���تحيل ما ال ميكن فعله الى واقع حقيقي، 
ومن خالل العروض يعبرون عما في قلوبهم عن طريق 
رقصاتهم، ويتمتعون بنغمات املوسيقى في ظل الصمت، 
ويعكس���ون نورا من حيث الظالم، ويسعون وراء إميان 
احلياة الكاملة ما يحقق كرامة ذوي االحتياجات اخلاصة 

وقيمتهم اإلنسانية.
وفي اخلتام تقدم السفير الصيني بجزيل الشكر للمجلس 
الوطني الكويتي للثقافة والفنون واآلداب الس���تضافته 
فرقة الفنون الصينية لذوي االحتياجات اخلاصة وتوفير 

جميع سبل النجاح لعرضها.

الشيخ خالد بن أحمد مستقبال الشيخ عزام الصباح

عروض مدهشة للفرقة الصينية للمعاقني

السفير الصيني هوانغ جيمن

وزير الدولة القطرية للشؤون اخلارجية احمد آل محمود مستقبال السفير الهيفي

وزير خارجية البحرين: الترابط مع الكويت 
نموذج يحتذى للعالقات بين دولتين شقيقتين

الهيفي يقدم نسخة من أوراق اعتماده 
سفيرًا للكويت لدى قطر

قدم السفير اجلديد لدى قطر 
علي س����لمان الهيفي نسخة من 
اوراق اعتم����اده الى وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية القطري احمد 
آل محمود. وقال السفير الهيفي 
في تصريح ل� »كونا« انه بحث مع 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
القطري احمد ال محمود العالقات 
الثنائية بني البلدين الش����قيقني 

وسبل دعمها في كل املجاالت.
واضاف انه نقل حتيات نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
لوزير الدولة للشؤون اخلارجية 
القطري. واش����اد بالعالقات التي 
تربط البلدين الشقيقني والتي تأتي 
تتويجا ألواصر احملبة واالخاء التي 
تربط الشعبني الشقيقني والتي 
متضي قدما بقيادة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد واخيه 

سمو امير دولة قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني. وذكر ان تلك 
العالقات املتميزة والتاريخية بني 
البلدين تأتي ضمن منظومة دول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي 
تشترك بوحدة املصير واالهداف 
املشتركة والتي تنصب في مجملها 

لرفعة وتقدم الشعوب اخلليجية 
في كل االصعدة. واعرب عن االمل 
الكويتية -  العالقات  بان تشهد 
القطرية خالل الفترة املقبلة تناميا 
مس����تمرا في شتى املجاالت التي 
من ش����أنها ان تعزز روح االخاء 

والتعاون املشترك.

اس����تقبل وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ 
خالد بن أحمد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح، حيث أكد وزير اخلارجية بان مملكة 
البحرين ترى في الترابط مع الكويت منوذجا يحتذى 
للعالقات بني دولتني شقيقتني تربط بينهما أواصر 
وقواسم مش����تركة انعكس ذلك إيجابيا على حجم 
التعاون بينهما الذي ينمو هو اآلخر بشكل متسق مع 
طبيعة العالقات بني البلدين الشقيقني بفضل الرغبة 

املشتركة من القيادتني وحكومتيهما وشعبيهما.
من جانبه، قال الشيخ عزام الصباح ان ما يربط 
الكويت والبحرين عالقات ثبتها التاريخ املش����ترك 

واملصير الواحد ووحدة الصف.
وخالل اللقاء جرى استعراض العالقات األخوية 
املتميزة التي تربط بني مملكة البحرين والكويت كما 
مت خالل اللقاء استعراض عدد من املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.

جيمن: الكويت أول دولة خليجية
أقامت عالقات ديبلوماسية مع الصين

فرقة صينية من ذوي االحتياجات الخاصة تحيي الذكرى الـ 40 لتأسيسها


