
فتح آفاق جديدة للصداقة الصينية - الكويتية
بالتمسك بالقيادة اإلستراتيجية عالية املستوى

مكافحــة اجلائحة بروح الفريق الواحد، جســدت جليا 
العالقــات العميقة والوطيدة بني شــعبي البلدين، ولم 
يشــكل إضافة بارزة لعالقات الشــراكة االستراتيجية 
الصينية- الكويتية فحسب، بل مثلت ما يتطلبه الدفع 

ببناء مجتمع املستقبل املشترك للبشرية. 
وفي شهر فبراير الذي انقضى للتو، قام عضو املكتب 
السياســي للجنة املركزية للحزب الشــيوعي الصيني 
ومدير مكتب اللجنة املركزية للشــؤون اخلارجية يانغ 
جيتشي بزيارة رسمية للكويت، والتي عكست بوضوح 
االهتمــام البالغ الذي يوليه اجلانــب الصيني لتطوير 
العالقات الصينية- الكويتيــة، وعزمه للدفع بتعميق 
عالقات الشراكة االســتراتيجية بني البلدين باستمرار. 
وخالل الزيارة، نقل املدير يانغ جيتشي أطيب التحيات 
التي أهداها الرئيس شــي جني بينغ إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، وأعرب عن 
التقدير للثقة االستراتيجية املتبادلة والصداقة املخلصة 
بني الصني والكويت، وشــدد علــى أن اجلانب الصيني 
على اســتعداد النتهاز الفرصة السانحة للذكرى الـ ٥٠ 
لتبادل التمثيل الديبلوماســي بني البلدين لبذل جهود 
مشتركة مع اجلانب الكويتي في مواصلة توطيد الثقة 
االستراتيجية املتبادلة وتقوية التعاون في بناء احلزام 
والطريق بجودة عالية، وتوسيع التعاون في مجال مكافحة 
اجلائحة، وتعزيز التقارب الشعبي بني البلدين، وتعميق 
عالقات الشراكة االستراتيجية الصينية- الكويتية في 

العصر اجلديد. 
وفي املقابل، قّيم صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد العالقات الثنائية تقييما عاليا، وأكد أن صداقة 
اجلانبني عميقة وثقتهما املتبادلة متينة وآفاق تعاونهما 
رحبة، وأعرب عن خالص متنيات سموه للشعب الصيني 
بــأن يحقق املزيد من اإلجنــازات التنموية األكثر إبهارا 

حتت قيادة الرئيس شي جينبينغ.
وبعد نصف قرن من املسيرة احلافلة بالعمل املخلص 
واجلهود اجلبارة، والتي قطعتها الصني والكويت معا في 
السراء والضراء، وصلت عالقاتهما نقطة انطالق تاريخية 
جديدة، وهي كسفينة جاهزة وبشكل تام لرفع شراعها 
للتقــدم نحو األمام. وبهذه املناســبة، يســتعد اجلانب 
الصيني للعمل مع اجلانب الكويتي يداً بيد على تنفيذ 
التوافقات املهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين بأحسن 
صورتها، ومواصلة تعزيز التواصل الرفيع املســتوى 
وتعميق الثقة االستراتيجية املتبادلة وتقوية املواءمة 
بني مبادرة احلزام والطريق واالســتراتيجية التنموية 
الكويتية «رؤية الكويت ٢٠٣٥»، ســعيا بشكل مشترك 
إلى التنمية واالزدهار، والدفع مبضي عالقات الشــراكة 
االســتراتيجية الصينية- الكويتية قدما على مستوى 

أعلى للوصول إلى آفاق أشمل وأرحب.

االستراتيجيات التنموية 
مسارا رئيسيا لهما، حيث 
يعمالن بجد واجتهاد على 
إيجــاد املزيد مــن نقاط 
التوافق في مصاحلهما، 
والدفع بالتعاون العملي 
بينهما في شتى املجاالت 
على نحو شامل، ما سرع 
العالقات  وتيرة تنميــة 

الثنائية. 
عالقــات  إقامــة  إن 
الشراكة االســتراتيجية 
الكويتيــة  الصينيــة- 
تعتبر جتربة حية جلهود 
البلديــن املشــتركة فــي 
الدفع بإنشاء منط جديد 
القائم  الدولية  للعالقات 
علــى االحتــرام املتبادل 
والعدالــة  واإلنصــاف 
والكســب  والتعــاون 
املشترك، أضفت إسهامات 
جديدة لبناء مجتمع املستقبل املشترك للصني والدول 

العربية. 
الصديق وقت الضيق

ومبجرد اندالع جائحة كوفيد-١٩، قامت قيادتا البلدين 
بتبادل الرســائل والبرقيات لإلعراب عن العزم الثابت 
لتبادل الدعم وتعزيز التعاون والعمل بشكل مشترك على 
التصدي للصعوبات، كما أجرى البلدان بالفعل تعاونا 
مثمرا في مكافحة اجلائحة. وفي وجه صدمات اجلائحة، 
شــهد التعاون العملي بني الصني والكويت تقدما رغم 
الظروف الصعبة، وأظهر صالبته القوية أمام التحديات، 
حيث كانت الصني في عام ٢٠٢٠ أكبر مصدر للواردات 
الكويتية وأكبر شــريك جتاري في املجال غير النفطي 
لسنة أخرى على التوالي، وبلغ حجم التبادل التجاري 
بني البلدين ١٤٫٣ مليار دوالر أميركي، ما يســاوي أكثر 
مــن ٧٠ ضعفا ملا كان عليــه عندما كان البلدان يقومان 
بإقامة العالقات الديبلوماسية بينهما، وتعتبر الكويت 
من املصادر الرئيسية التي تستورد منها الصني النفط 
اخلام، وبلغت كمية النفط اخلام الذي استوردته الصني 

من الكويت أكثر من ٢٧٫٥ مليون طن في عام ٢٠٢٠. 
وفي الوقت نفسه، شاركت الشركات الصينية بنشاط 
في العديد من املشــاريع احليوية الكبــرى التي تخدم 
معيشــة الشــعب والتنمية االقتصادية في الكويت، ما 

دفع بشكل كبير استقرار االقتصاد الكويتي ومنوه. 
إن اجلهود املشتركة التي بذلتها الصني والكويت في 

الســالم والتنمية مبدأ 
سياســاتهما الوطنيــة، 
حيث تدعم الصني بثبات 
جهود الكويت في الدفاع 
عن استقاللها وسيادتها 
أراضيهــا،  وســالمة 
وتدعــم مطالب الكويت 
املشــروعة فيما يتعلق 
مبعاجلة امللفات املتبقية 
املترتبــة علــى حــرب 
الثانية، وظلت  اخلليج 
الكويــت تدعــم بثبات 
جهود الصني في احلفاظ 
على ســيادتها وسالمة 
أراضيها وسياسة الصني 
الواحدة، ويحافظ البلدان 
على التنسيق والتعاون 
املكثفني بشأن الشؤون 
واإلقليميــة.  الدوليــة 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
فإن الكويت تســتجيب 

ملبادرة احلزام والطريق بصورة نشطة، وهي أول 
دولة عربية وّقعت على وثائق التعاون مع الصني 
حتت إطارها. كما أن البلدين حريصان على إجراء 
التعاون العملي، وأصبحا من خالله صديقني حميمني 
يتبادالن الثقة، وشريكني عزيزين يتعاونان بالصدق 

واإلخالص.
«أصحاب األهداف املشتركة  لن تفصلهم اجلبال والبحار»

وقــد ظلت الصني تعمل على الدفع بإنشــاء منط 
جديد للعالقات الدولية ومجتمع املستقبل املشترك 
للبشــرية بعد انعقاد املؤمتر الوطنــي الـ١٨ للحزب 
الشــيوعي الصيني، األمر الذي تــراه الكويت متفقا 

بدرجة عالية مع رؤيتها واستجابت له بحرص. 
وفي شــهر يوليو عام ٢٠١٨، قام صاحب الســمو 
أمير دولــة الكويت الراحل الشــيخ صبــاح األحمد 
اجلابــر الصباح بزيارة دولــة للصني تلبية للدعوة 
املوجهة لســموه من قبــل الرئيس شــي جينبينغ، 
حيث قامت قيادتا البلدين برسم اخلطط املستقبلية 
لتنمية العالقات الصينية- الكويتية على املستوى 
االســتراتيجي الرفيع، وتوافقتــا على إقامة عالقات 
الشراكة االستراتيجية بني البلدين، األمر الذي ضخ 
قوة دافعة جديدة لتنمية العالقات الصينية- الكويتية 
فــي العصــر اجلديد وفتح آفاقا جديــدة لها، وأطلق 
حيوية جديدة نابعة من الصداقة التقليدية الصينية- 
الكويتية. وبعد هذه الزيارة، يتخذ البلدان املواءمة بني 

يصادف ٢٢ مارس ٢٠٢١ الذكرى السنوية الـ ٥٠ 
إلقامة العالقات الديبلوماسية بني جمهورية الصني 
الشــعبية والكويت. ورغم أن ٥٠ عاما ال تعتبر إال 
فترة قصيرة في نهر التاريخ الذي يتدفق بال توقف، 
غير أنها سجلت اخلطوات الثابتة التي خطتها الصني 
والكويت جنبًا إلى جنب حتت قيادتي البلدين وبكل 

عزم وحزم وسط التحديات مبختلف أشكالها.
يقــول مثل صيني قدمي: «الشــراكة مــع النهج 
الصحيــح تتحدى املســافات»، فبالرغم أن الصني 
والكويــت تفصل بينهما مســافات طويلة، لكنهما 
بدأتــا التواصل والتعارف منذ زمن طريق احلرير 
القدمي، وظلتا تشــاركان مواقف متطابقة وأهدافا 
مشتركة، وتضرب الصداقة التقليدية بني شعبيهما 
جذورها في أعماق التاريخ، وتبقى عالقات الصداقة 
بني الصني والكويت دائما في مقدمة العالقات بني 

الصني ودول املنطقة. 
في احلقيقة، انطلقت مسيرة التواصل بني القيادتني 
الصينية والكويتية قبل إقامة العالقات الديبلوماسية 
بني البلدين. وفي فبراير ١٩٦٥، زار الصني صاحب 
الســمو األمير الـ ١٣ للكويت الشــيخ جابر األحمد 
اجلابر الصباح الذي كان وزيرا للمالية والصناعة 
والتجارة في ذلك الوقت، وكان برفقة الوفد املرافق 
له، وتلقى ضيافة كرمية من قبل رئيس الصني ليو 
شاو تشي ورئيس الدولة (رئيس مجلس الوزراء) 
تشو إن الي ونائبه تشن يي. وهذه متثل الزيارة 
األولى التي يقوم بها مسؤولون كويتيون رفيعو 
املســتوى للصني، وقد فتحت الصفحة التمهيدية 
للتواصل بني الصني والكويت في التاريخ املعاصر، 
وكانت حتمل في طياتها حرص وتطلعات البلدين 
لتنميــة العالقات البينية، وضربت أساســًا متينًا 

إلقامة العالقات الديبلوماسية بينهما.
بعــد ٦ ســنوات وفــي ٢٢ مــارس ١٩٧١، اتخذت 
القيادتان الصينية والكويتية القرار احلكيم بإقامة 
العالقات الديبلوماســية باحلكمة الثاقبة والرؤية 
البصيرة، انطالقا من املصالح األساســية لشعبي 
البلديــن، األمــر الذي فتح عصرا جديــدا لعالقات 
الصداقــة بــني البلدين، وجعل الكويــت أول دولة 
عربية في اخلليج أقامت العالقات الديبلوماســية 
مع الصني. واستعراضا للعقود الـ ٥ املنصرمة بعد 
إقامة العالقات الديبلوماسية، جند أن هذه العالقات، 
وبرعاية القيادات املتتالية لكال البلدين، واجلهود 
املشتركة لشــعبيهما، ظلت تتطور بشكل مستقر 
وســليم، وصمدت أمام االختبــارات التي فرضتها 

التغيرات املتسارعة لألوضاع الدولية. 
هــذا، وينتهج اجلانبــان السياســة اخلارجية 
القائمة على االســتقالل وحسن اجلوار، ويتخذان 

(بقلم سفير جمهورية الصني الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ)

االثنني ٢٢ مارس ٢٠٢١ الذكرى السنوية الـ ٥٠ 12
إلقامة العالقات الديبلوماسية 

بني جمهورية الصني الشعبية ودولة الكويت



٢٢ مارس عام ١٩٧١.. بداية الفصل التاريخي للعالقات 
الديبلوماسية بني الصني والكويت

البيان املشــترك إلقامــة العالقات 
الديبلوماسية.

وفــي صبــاح يــوم ٢٢ مارس، 
اجتمع اجلانبــان مجددا. وحينما 
أعلــن الســفير قونغ دافــي قبول 
اجلانب الصيني على التعديل الذي 
طرحــه اجلانــب الكويتي، ظهرت 
ابتســامة على وجوه املســؤولني 
الكويتيني، ثم أخذ الســفير راشد 
البيان املشــترك إلجراء  مســودة 

املراجعة األخيرة.
وبعــد ٥ دقائــق، وقــع ممثــال 
حكومتــي البلديــن علــى البيــان 
رسميا وســط أصوات التصفيق، 
مما أعلــن االعتــراف املتبادل بني 
حكومتــي البلدين منذ ذاك اليوم، 
وإقامة العالقات الديبلوماسية على 
مستوى السفراء بينهما. كما اتفق 
اجلانبان على نشر البيان املشترك 
إلقامــة العالقــات الديبلوماســية 
بــني البلدين على وســائل اإلعالم 
الرســمية في عاصمتيهما يوم ٢٦ 
من الشــهر ذاته. ومن هنا، فتحت 
الصــني والكويت فصــال تاريخيا 
الديبلوماســية بينهما.  للعالقات 
وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، 
قدمت الكويت دعمها الستعادة املقعد 
الشرعي جلمهورية الصني الشعبية 

في األمم املتحدة.
وفــي نهايــة شــهر يوليو من 
عام ١٩٧١، توجه الســفير الصيني 
األول لدى الكويت سون شينغ وي 
إليها لبدء مهام عمله، وسلم أوراق 
االعتماد لسمو األمير الراحل الشيخ 
صباح السالم الصباح، طيب اهللا 
ثراه، بينما وصل أول سفير كويتي 
لدى الصني عبداحلميد البعيجان 
إلى عاصمة الصني بكني في شــهر 
يونيو عام ١٩٧٢ لبدء مهام عمله.

تطوير عالقات الصداقة والتعاون 
بني الصــني والكويت، واتفقا على 
اتخاذ املبادئ اخلمســة للتعايش 
السلمي كأســاس إلقامة العالقات 
الديبلوماسية بني البلدين، مما هيأ 
بداية جيدة ملجمل املفاوضات. أما 
خالل عمليــة املفاوضات الالحقة، 
فواصل اجلانبان التفاوض بروح 
الصراحــة والبرغماتيــة مع أنهما 
كانا يتبنان مواقف مختلفة في قلة 
قليلة من امللفات، كما أنهما استشعرا 
أثناء التفاوض بالرغبة احلقيقية 
لبعضهما البعض في إقامة العالقات 
الديبلوماسية بني البلدين مبكرا.

وفــي يــوم ٢٠ مــارس، اتفــق 
اجلانبان على وقف املفاوضات مؤقتا 
ليوم واحد. وبعد ظهر اليوم ذاته، 
عاد أحد أعضاء الفريق إلى بغداد 
بالطائــرة مكلفا من قبل الســفير 
قونغ دافي لبعث برقية عاجلة إلى 
العاصمة الصينية لطلب التوجيهات 
بشأن تعديل أحد البنود في مسودة 

للفندق صنع علم مماثل له وتعليقه 
عند البوابة الرئيسية للفندق. وفي 
وقت املغرب، بادر مسؤول من إدارة 
املراسم بوزارة اخلارجية الكويتية 
باملجيء إلى الفندق وأبلغ الفريق 
رسميا مبوقع املفاوضات وموعدها 
بعــد تقدمي ترحيبــه للفريق. كما 
أنه طلــب من الفريق نســخة من 
العلــم الصيني الذي ال يســتغنى 
عنه في طاولة املفاوضات. إن جميع 
املؤشرات أظهرت أن اجلانب الكويتي 
كان قد قام بترتيبات كرمية وشاملة 

للفريق الصيني.
وفــي صبــاح يــوم ١٩ مارس، 
وصــل فريق العمــل الصيني إلى 
وزارة اخلارجيــة الكويتيــة وفقا 
ملــا مت االتفاق عليــه بني اجلانبني 
إلجراء املفاوضات بشــكل رسمي 
مع الفريق الذي ترأسه وكيل وزارة 
اخلارجية الكويتية السفير راشد 
عبدالعزيز الراشــد آنــذاك، حيث 
عبر كال اجلانبني عن احلرص على 

قريبا مفاوضات تأسيس العالقات 
الديبلوماسية بينهما. وعندما سمع 
أن الســفير قونغ دافي واملرافقني 
لم يــزوروا الكويت مــن قبل، بدأ 
يتحدث بحماسة لتعريفهم بالكويت: 
«بعد وصولكم إلى الكويت، البد أن 
تنزلوا في فندق شــيراتون، وهو 
الفندق اخلاص الذي تستقبل فيه 
وزارة اخلارجية الكويتية الوفود 
األجنبية، وهو قريب جدا من وزارة 
اخلارجية. ال تقلقوا، ستكون الزيارة 
سلسة بكافة اجلوانب». إن كالمه 
طمأن أعضاء فريق العمل الصيني 

كثيرا.
وقرابة الساعة الثالثة من مساء 
يوم ١٨ مارس، وصل فريق العمل 
الصيني فندق الشــيراتون وأقام 
فيه. وبعد فترة وجيزة، تقدم مدير 
الفنــدق إلى غــرف أعضاء الفريق 
بالزهــور والفواكــه ترحيبا بهم، 
وأعرب عن أمله في احلصول على 
منوذج للعلم الصيني حتى يتسنى 

(متت كتابة املقالة على أساس 
احملتويات املعنية الواردة في املقالة 
بعنوان «مسار مفاوضات تأسيس 
العالقات الديبلوماسية بني الصني 
والكويت» بقلم ســعادة الســفير 
تشن هونغقوه، والذي كان عضو 
فريق العمل الصيني في مفاوضات 
تأسيس العالقات الديبلوماسية بني 

الصني والكويت آنذاك).
ظلت الصني والكويت حتافظان 
على عالقات الصداقة في التاريخ 
على الرغم من املسافة البعيدة التي 
الكويت  تفصلهمــا. وفور إعــالن 
اســتقاللها في عــام ١٩٦١، تقدمت 
الصــني بتهانيها لهــا. ومع مرور 
الزمن، تكثف التواصل االقتصادي 
والشعبي بني البلدين يوما بعد يوم، 
وأصبحت الظروف ناضجة تدريجيا 
إلقامة العالقات الديبلوماسية بني 

اجلانبني بشكل رسمي.
وفــي ٢٢ مــارس ١٩٧١، تلقــت 
الســفارة الصينيــة لــدى العراق 
توجيهــا من العاصمــة الصينية: 
تكليف السفير الصيني لدى العراق 
قونغ دافي كممثل احلكومة الصينية 
بالتوجــه إلــى الكويت فــورا بعد 
التحضيرات الضرورية، للمشاركة 
في مفاوضات تأســيس العالقات 

الديبلوماسية بني البلدين. 
وفي ١٨ مارس، انطلق السفير 
قونغ دافي إلى الكويت برا بالسيارة، 
مــع مرافقني اثنني وســائق واحد. 
وقبل االنطالق، زار السفير قونغ 
دافي السفير الكويتي لدى العراق، 
وحصل علــى تأشــيرات متعددة 
الدخــول للكويت. كانت للســفير 
الكويتي عالقة طيبة مع الســفارة 
الصينية لدى العراق، فكان سعيدا 
جدا حني علم أن البلدين سيجريان 

خالل التفاوض...

احملطات املهمة
في مسيرة العالقات 

الصينية- الكويتية
عام ١٩٧٤، زيارة رئيس مجلس األمة للكويت خالد صالح الغنيم ٭ 

إلى الصني.
عام ١٩٨٤، زيارة رئيس مجلس األمة للكويت محمد يوســف ٭ 

العدساني إلى الصني.
عام ١٩٨٩، زيارة رئيس جمهورية الصني الشعبية يانغ شانغكونغ ٭ 

إلى الكويت.
عام ١٩٩٠، زيارة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد ٭ 

اجلابر الصباح إلى الصني.
عام ١٩٩١، زيارة رئيس مجلس الدولة جلمهورية الصني الشعبية ٭ 

لي بينغ إلى الكويت.
عام ١٩٩١، زيارة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد ٭ 

اجلابر الصباح إلى الصني.
عام ١٩٩٣، زيارة رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون ٭ 

إلى الصني.
عام ١٩٩٥، زيارة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ سعد العبداهللا ٭ 

السالم الصباح حني كان وليا للعهد إلى الصني.
عام ٢٠٠٢، زيارة رئيس مجلس األمة جاســم محمد اخلرافي ٭ 

إلى الصني.
عام ٢٠٠٤، زيارة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ٭ 

اجلابر الصباح حني كان رئيسا ملجلس الوزراء إلى الصني.
عام ٢٠٠٩، زيارة صاحب الســمو األمير الراحل للكويت الشيخ ٭ 

صباح األحمد اجلابر الصباح إلى الصني.
عام ٢٠١٢، زيارة املمثل اخلاص لرئيس جمهورية الصني الشعبية ٭ 

هو جينتاو نائب رئيس املجلس الوطني للمؤمتر االستشاري السياسي 
للشعب الصيني ســون جياتشنغ إلى الكويت حلضور القمة األولى 

ملنتدى حوار التعاون اآلسيوي.
عام ٢٠١٤، زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ٭ 

احلمد الصباح إلى الصني.
عام ٢٠١٨، زيارة املمثل اخلاص لرئيس جمهورية الصني الشعبية ٭ 

شي جينبينغ عضو املكتب السياسي للجنة املركزية للحزب الشيوعي 
الصيني ومدير مكتب اللجنة املركزية للشؤون اخلارجية يانغ جيتشي 

إلى الكويت.
عام ٢٠١٨، زيارة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ٭ 

اجلابر الصباح إلى الصني.

«أعمال يدوية ذات دالالت فكرية ـ 
املعرض االفتراضي للتراث الثقافي 

غير املادي من الصني والكويت»

كانت الكويت أول دولة عربية خليجية 
تقيم عالقة ديبلوماسية مع الصني، وعام 
٢٠٢١ هو عام الذكرى اخلمسني لتأسيس 
العالقة الديبلوماسية بني الصني والكويت. 
وبهذه املناسبة مت إطالق «أعمال يدوية ذات 
دالالت فكريةـ  املعرض االفتراضي للتراث 
الثقافي غير املادي من الصني والكويت»، 
وهو مشروع مهم للتبادل الثقافي لالحتفال 
بذكرى إقامة العالقات الديبلوماسية بني 
الصني والكويت، ويهدف هذا املعرض إلى 
عرض التراث الثقافــي الصيني املتنوع 
والراسخ للشعب الكويتي، وتستخدم فيه 
تقنية التصوير بالواقع املعزز لتوفير قاعة 
العرض االفتراضية بتجربة غامرة، حيث 
يتم اســتخدام «التكنولوجيا مع التراث 
الثقافي غير املادي» إلبراز السحر الفريد 
للثقافــة التقليدية الصينيــة والكويتية 
املتميــزة، ومن خــالل املعــرض الرقمي 
االفتراضي الذي ميكن مشاهدته في أي وقت 
وفي أي مكان فإن ذلك يساعد على تنامي 

املعرفة بني الشعبني والتفاهم بينهما.
«أعمــال يدويــة ذات دالالت فكريــة ـ 
املعرض االفتراضي للتراث الثقافي غير 
املــادي من الصني والكويــت» يركز على 

موارد التراث الثقافي غير املادي املتميزة 
فــي الصني والكويت، وينطلق من أعمال 
التــراث الثقافي غير املــادي التي حتمل 
الثقافة التقليدية. نظرة «األعمال املادية 
تعكس الدالالت الفكرية» هي مستوى عال 
في التذوق اجلمالي الكالسيكي الصيني، 
وفكــرة «روح األدوات املادية» هي روح 
إنسانية في احلقيقة. استمدت هذه األدوات 
من جمــال احلياة من خالل اســتخدامها 
في احلياة اليومية، فتظهر فيها فلســفة 
احلياة مــن كل اجلوانــب، واملتمثلة في 
وحــدة «التأمل واملعرفــة» و«العمل مبا 
علم». األعمال الفنية للتراث الثقافي غير 
املادي تعكس حكم وجماليات شعبي الصني 
والكويت، كرمز ثقافي يظهر للعالم التراث 
العريق والذوق الرفيع للدولتني، وأحوال 
توارث التراث الثقافي التقليدي، ونشاطه 

في العصر احلديث.
في هذا العرض، سيعرض ممثل التراث 
الثقافي غير املادي للكويتـ  حياكة السدو 
التقليديــة التي مت إدراجهــا في «القائمة 
التمثيليــة للتــراث الثقافي غيــر املادي 
للبشرية» لليونسكو، إضافة إلى املعارف 

واملهارات والتقاليد عن نخلة التمر.

عمل قص الورق بنقر النحاس (الغنى 
والسالم)

رقصة األســد وهي فن ال غنى عنه في األنشــطة 
الشعبية بفوشان

األعمال الفنية الرائعة من التراث الثقافي غير املادي 
ملدنية النغ فانغ ١

فــن تشــني القــدمي في 
منطقة لينغ نان

فن الرسم باأللوان املائية على ورق تونغ تساو

األعمال الفنية الرائعة من التراث الثقافي 
غير املادي ملدنية النغ فانغ ٢

الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس
 العالقات الدبلوماسية بني الصني والكويت

حكاية صورة

مشروع بنك الكويت املركزي - شركة سي ٕاس سي ٕاي سي الصينية

مشروع مصفاة الزور - مجموعة سينوبيك الهندسية والشركات التابعة لها

مطار شيامن الدولي

احملطة القاعدية لشبكة ٥G - شركة هواوي

مشروع مدينة املطالع السكنية - شركة مجموعة جيزهوبا الصينية احملدودة

مشروع كلية العلوم جلامعة الكويت - شركة ميتالورجيكال كوربريشن الصينية احملدودة

مستشفى ووتشنغ الشعبي

ٔاجهزة احلفار - شركة سينوبيك الدولية خلدمات البترول

املشاريع التي تقاولها الشركات الصينية في الكويت

املشروعات الصينية التي ساهمت في تطويرها 
القروض امليسرة املقّدمة من الصندوق الكويتي للتنمية
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