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رئيس سلوڤينيا د.دانيلو توريك

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

د.محمد العفاسي مترئسا االجتماع

محمد العمر ووفد من وزارة األوقاف يقدمون درعا تذكارية للسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

لزيادة رقعة األراضي الزراعية إلى 200 ألف هكتار

صندوق التنمية يسهم في تنفيذ مشروع
جّر مياه نهر دجلة إلى الحسكة في سورية

دمشقـ  كونا: أشادت احلكومة السورية مبساهمة الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في دعم تنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة 
الى محافظة )احلســـكة( شـــرق سورية والذي من شـــأنه زيادة رقعة 

األراضي الزراعية.
ونقل تقرير بثه التلفزيون الســـوري أمس ســـلط فيه الضوء على 
أهمية هذا املشـــروع االســـتراتيجي عن محافظ احلسكة معذي جنيب 
سلوم قوله ان »الصندوق الكويتي قدم مشكورا منحة مالية للحكومة 
الســـورية لتمويل الدراسة الفنية ملشروع جر مياه الفرات الى محافظة 
احلسكة والذي ســـيكون له تأثير ايجابي على سورية من ناحية رفع 

الطاقة اإلنتاجية الزراعية وبخاصة القمح«.
ويسهم املشروع في زيادة رقعة األراضي الزراعية املروية في املنطقة 

إلى حوالي 200 ألف هكتار.
وأكد عدد من املزارعني في احملافظة أهمية هذا املشروع الذي سيعود 
باخلير عليهم وسيسهم في إرواء ضعفي األراضي الزراعية في احملافظة 

معربني عن شكرهم للدعم الذي سيقدمه الصندوق لهذا املشروع.
من جهته قال مدير املوارد املائية سمير مورو ان هذا املشروع يعتبر 
من اكبر املشاريع االستراتيجية التنموية في سورية بخاصة ان احملافظة 

وهي زراعية بالدرجة األولى تعاني نقصا في املوارد املائية.
وأشار إلى ان االتصاالت جارية مع مكتب استشاري كويتي للتعاقد 
معه بشأن املشروع بعد اعتماده فنيا من وزارة الري السورية، مشيرا 
الى ان تكلفة املشـــروع تصل الى حوالي 150 مليار ليرة سورية سيتم 

التمويل من مؤسسات متويلية من ضمنها الصندوق الكويتي.
ورأى ان املشروع سيكون له انعكاسات اجتماعية ايجابية كاحلد من 
هجرة سكان احملافظة الى محافظات أخرى وعودة من هجرها واستقدام 

مستثمرين محليني وعرب في القطاع الزراعي.
وكان وزير املالية الكويتي مصطفى الشـــمالي أعلن في دمشق امس 
ان الصندوق الكويتي على استعداد لتمويل مشاريع جديدة في سورية 

بعد دراستها ووفق أولويات احلكومة السورية.

استعرض تقرير الكويت »المراجعة الدورية الشاملة« في مجال حقوق اإلنسان المقرر عرضه الشهر المقبل

العفاسي: إنشاء هيئة لحقوق اإلنسان وإصدار تشريع لقانون االتجار بالبشر
وهي اجناز قانون العمل في القطاع 
االهلـــي وقانون املعاقـــني وقانون 

املسنني.
الفريق للعفاســـي  واكد اعضاء 
ان هناك تعهدات طوعية ســـتعمل 
الكويت علـــى تنفيذها التزاما منها 
الدولي االنساني وقانون  بالقانون 
حقوق االنســـان ومن بينها انشاء 
هيئة وطنية حلقوق االنسان وايضا 
من جملة التعهـــدات الطوعية التي 
ستقدمها الكويت اصدار تشريع خاص 
بقانون االجتار بالبشر وهناك سعي 
حثيث من الدولـــة بالتصديق على 
االتفاقية الدولية حلقوق االشخاص 

ذوي االعاقة.
واكد العفاسي العـــضاء الفريق ان 
جهودهم وتعاونهـــم وتـضافر جهود 
جميع اجلــهات املشــاركة في اعـــداد 
هـــذا التقرير تعـــبر عن مــدى حب 
الكويتيني لوطنهم وسعيهم  ووالء 
البراز كل ما هــو حضـــاري لهـــذا 
الوطن املعطاء مشـــــــيدا بدورهم 
الكبير في اعداد هـــذا التقرير الذي 
غطى جميـــع جوانب امللف اخلاص 

بالكويت.
وشكر املشاركني على هذه اجلهود 
وهـــي وزارات الداخليـــة والصحة 
واخلارجية والشـــؤون االجتماعية 

والعمل والعدل والتربية.

حقوق االنســـان في الكويت خالل 
الفترة املاضـــية والتشريعات التي 
مت اقرارها والتي ساهمــت بال ادنى 
شك في حتسني صورة الكويت في 
هذا احملفل وتوثيق تلك التشريعات 
والقوانني لعرضها في االجتماع القادم 

واحلقوق املمنوحة لهم وكان آخر هذه 
القرارات حتديد سقف ادنى للراتب 
لتلـــك العمالة مما يضمن لها العمل 

بكرامة.
وشـــدد على ضرورة ابراز ما مت 
حتقيقـــه من اجنـــازات في مجاالت 

وملف ذوي االحتياجات اخلاصة ومدى 
اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم.

واستعرض العفاسي واملشاركون 
الـــرد على ملـــف العمالـــة املنزلية 
والتدابيـــر التي مت اتخاذها بشـــأن 
حمايتهم من اي استغالل والضمانات 

اشاد وزير الشؤون االجتماعية 
العفاســـي بجهود  والعمل د.محمد 
الوطني الستعراض تقرير  الفريق 
الكويت »املراجعة الدورية الشاملة« في 
مجال حقوق االنسان الذي سيعرض 
على مجلس حقوق االنسان في جنيڤ 

خالل مايو املقبل.
واكد العفاسي عقب اجتماعه مع 
الوطني الستعراض تقرير  الفريق 
الكويت اهمية اجلهود الكبيرة التي 
بذلت من كافـــة اجلهات ذات الصلة 
بهذا الشأن والتعاون فيما بينها ما 
كان له »اكبر االثر« في تفنيد وكشف 
العديـــد من احلقائق التي تصب في 
صالح سجل الكويت في مجال حقوق 
الى اهمية توضيح  االنسان مشيرا 
الكثير من التســـاؤالت التي اثيرت 
خالل زيارة رئيسة املفوضية العليا 
حلقوق االنسان للكويت وتأكدها من 

مواقف الكويت في هذا املجال.
واوضح انهم ناقشوا خالل االجتماع 
موضوع العمل وسجل العمالة الوافدة 
وحرية النقابات واالضرابات واالجور 
وايضـــا موضوع املـــرأة والطفولة 
والقوانني التي تقوم برعاية وحماية 

حقوق املرأة والطفل.
وناقش العفاســـي ملف املقيمني 
بصورة غير قانونية واحلقوق التي 
متنح لهم لكفالة معيشة الئقة وكرمية 

تشمل ألمانيا وإيطاليا والڤاتيكان

صاحب السمو يبدأ جولته األوروبية اليوم

وأضاف أن الشركات األملانية تتفاعل دائما على املدى 
البعيد ولعشـــرات السنني وال تبتعد عن بلد ما بسرعة 
او بارجتال بل انها تدرس األوضاع قبل البدء باملشروع 
كفرضيـــة لتفاعل طويل ومفيد للطرفني موضحا أن كل 
ذلك يعمل على توفيـــر أماكن التأهيل والتدريب املهني 

للشباب.
وكشف عن أن وزارته ستتباحث خالل اجللسة املقبلة 
للجنة املشتركة في موضوع الطاقة املتجددة وان هناك 
مشاريع ملموسة قيد البحث واملفاوضات بني اجلانبني 

األملاني والكويتي.
واشار الى أن وزارته قامت بتطوير مبادرة تتمثل في 
تصدير منشـــآت الطاقة املتجددة الى الكويت الفتا الى 
أن بالده تعتبر رائدة بني األسواق االقتصادية العاملية 

في هذا املجال.
وعن التعاون بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي في منطقة التجارة احلرة أعرب بفافينباخ عن 
أســـفه الشديد لعدم احراز جناح في هذا االجتاه مشيرا 
الى أن املفاوضات جتري منذ عشـــرين عاما ولكن دون 

جناح او تقدم.
وأشـــار الى أن أملانيا عندما تولت الرئاسة الدورية 
لالحتاد االوروبي في عام 2007 بذلت جهودا حثيثة في 

سبيل احراز تقدم باجتاه منطقة التجارة احلرة.
وقال ان هناك صعوبات وعراقيل في املفاوضات اال 
أنه »آن األوان اآلن لوضع حد لهذه اخلالفات واالنطالق 
باجتاه الوفاق واالتفاق على اخلطوط العريضة اخلاصة 
بتأسيس منطقة التجارة احلرة األوروبية اخلليجية«.

وأعرب عن أمله في أن يكـــون للكويت دور في حل 
املشاكل املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة مضيفا أن أملانيا 
مهتمة جدا ببناء عالقات طيبة مع مختلف دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي »وأننا ننظر الـــى مجلس التعاون 
كوحدة واحدة ما يبعث فينـــا األمل في حتقيق منطقة 
التجـــارة احلرة التي ســـتلعب دورا حقيقيا في تعزيز 

ومتتني العالقات باستمرار«.
وأكد أنه يأمل في أن تؤدي زيارة صاحب السمو األمير 
والوفد املرافق له الى االرتقاء والنهوض املتواصل بالعالقات 
التقليدية الطيبة مع أملانيا من جهة واالحتاد األوروبي 
من جهة أخرى معتبرا »اتفاقية منطقة التجارة احلرة من 

أهم املنارات العمالقة في اطار املشاريع املشتركة«.

والسيارات وسيمينز لألجهزة الكهربائية وااللكترونية 
مشيرا الى أن للكويت في املانيا مصالح استراتيجية ايضا 
وان الطرفني ينظران الى ذلك بنفس االعتبار والتقييم 

ويتطلعان الى شراكة طويلة األمد.
وأوضـــح أن أملانيا أيضا بشـــركاتها ورجال أعمالها 
تهتـــم كثيرا باجراء اســـتثمارات وتنفيذها في الكويت 
وان الشـــرط األساسي لذلك هو خطة التنمية الكويتية 
اخلمســـية التي اشار الى أن قيمتها تضاهي حوالي 100 
مليار دوالر وتشمل عدة نواح بينها توسيع مطار الكويت 
عبر بنـــاء مدرج جديد للهبوط وبناء مولدات كهربائية 

عدة وخط سكة حديد.
 وأعرب سكرتير الدولة في وزارة االقتصاد والتقنيات 
االحتادية األملانية عن اعتقاده بوجود الظروف والشروط 
املناســـبة في الكويت الالزمة لتنفيذ »مشاريع ثقيلة« 
مشـــتركة في الكويت مبينا ان ذلك ســـيناقش بإسهاب 

ضمن أعمال اللجنة االقتصادية املشتركة.
وأوضح ان اجلانب االملاني قد قام بدراســـة كثير من 
املشاريع االستثمارية املشـــتركة في الكويت وان هذه 

املشاريع رهن املفاوضات حاليا.

بحفـــظ اهلل ورعايته يغادر صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
أرض الوطن اليوم متوجها إلى كل من جمهورية أملانيا 
االحتادية وجمهورية ايطاليا ودولة الڤاتيكان في زيارة 
رسمية في اطار جولته األوروبية، رافقت سموه السالمة 

في احلل والترحال.
وفي اإلطار ذاته، أكد مســـؤول أملاني رفيع املستوى 
أمس »األهميـــة املتميزة« للزيارة املقـــرر أن يقوم بها 

صاحب السمو األمير إلى أملانيا.
وشدد سكرتير الدولة في وزارة االقتصاد والتقنيات 
االحتادية األملانية بيرنت بفافينباخ في مقابلة خاصة مع 
»كونـــا« على العالقات املتميزة بني الكويت وجمهورية 
أملانيا االحتادية قائال: ان زيارة صاحب الســـمو األمير 

»حتتل مكانة خاصة في أملانيا حكومة وشعبا«.
وأشار الى أن العالقــات الوديــة بني أملانيــا والكــويت 
ال تنحصر في املجاالت االقتصادية وامنا تشمل أيضا جميع 
اجلوانب السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية 

والعلمية.
ولفت بفافينباخ الى الزيادة املطردة في التبادل التجاري 
بني الكويت وأملانيا رغم الصعوبات والعراقيل الناجمة 

عن األزمة املالية العاملية.
وأوضح أن الكويـــت حتتل املرتبة الثالثة في قائمة 
التبـــادل التجاري مع املنطقة العربية وان بالده تتطلع 
الى االرتقاء بذلك مســـتقبال في صالح الطرفني السيما 
أن بـــالده تنظر الى الكويت على مدى ســـنوات طويلة 

باعتبارها شريكا مهما.
واشار الى أن جلنة اقتصادية مشتركة تأسست في 
عام 2008 وأن تشـــكيلها لم يكن من قبيل املصادفة بل 
يهدف الـــى تعميق ومتتني العالقات الطيبة القائمة بني 
البلدين وان املستشارة االملانية اجنيال ميركل تفاعلت 

شخصيا بنشاط في تأسيسها.
وكشف عن أن وزارته تعكف حاليا على اعداد وحتضير 
اجللســـة الثانية للجنة املشـــتركة املقرر أن تنعقد في 

الكويت في اخلريف املقبل.
وقال انه يرى تطورات ايجابية في االستثمارات املتبادلة 
بني الكويت وأملانيا معربا عن ســـعادة أملانيا مبشاركة 
الكويت الفعالة والنشطة في القطاعات االقتصادية األملانية 
وعلى رأســـها الشـــركات الكبيرة مثل داميلر للتقنيات 

س�كرتير الدولة في وزارة االقتص�اد األلمانية: الكويت تحت�ل المرتبة الثالثة في قائم�ة التبادل التجاري

الغانم: استثمارات القطاع الخاص الكويتي في ألمانيا  تزيد على 20 مليار يورو

قطاعا خاصا ان يستغل هذه 
االستثمارات االقتصادية في 
امور سياســـية مبينا ان هذا 
األمر كان دائما مثار ترحيب 

من اجلانب األملاني. 
واشـــار الـــى ان احلكومة 
األملانية أعربـــت عن رغبتها 
في منح املستثمرين الكويتيني 
او من  سواء كانوا حكوميني 
القطاع اخلاص مزايا خاصة 
وجاء ذلك في لقاءات عدة سواء 
خالل زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
هناك او خالل زيارات وزارية 

تعكس عمق العالقات الكويتية 
ـ األملانية ورغبة اجلانب األملاني 
سواء احلكومي او اخلاص في 
التواصل مع القيادة الكويتية، 
معربا عن ثقته بأن العالقات 
بني البلدين ستشـــهد مرحلة 
جديدة من التميـــز بعد هذه 

الزيارة.
التنمية  وأكـــد ان خطـــة 
الكويت جاذبة  التي طرحتها 
للقطاعات الصناعية وشركات 
املقـــاوالت األملانية، مبينا ان 
الشـــركات  الكثير مـــن هذه 
أسهمت وعلى مدى عقود في 

حتقيق التنمية بالكويت.
وأضـــاف الغامن ان نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد ســـيكون ضمن 
الوفد الكويتي وسيعقد لقاء 
خاصا مع رؤساء الشركات 
األملانية ليشـــرح لهم خطة 
التنميـــة وأبعادها املختلفة 
بهدف إقنـــاع عدد كبير من 
هذه الشركات باملشاركة في 

تنفيذ اخلطة.

عديدة يجريها اجلانبان.
وقال ان احلكومة األملانية 
كانت توجه دعوات الى صاحب 
السمو األمير ومنذ اكثر من 20 
عامـــا لزيارتها وكان ذلك في 
عهد املغفور له بإذن اهلل تعالى 
سمو امير البالد الراحل الشيخ 
جابر االحمد الذي لم تســـمح 
له الظروف آنذاك بتلبية هذه 
الدعوة، مبينا ان هذه الرغبة 
األملانية استمرت حتى يومنا 
هذا الى ان استجاب لها صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 

االحمد.
واضاف ان صاحب السمو 
األمير ســـيحظى باســـتقبال 
مميز في أملانيا حيث ستقيم 
املستشـــارة األملانية اجنيال 
ميركل حفل استقبال لسموه 
فـــي مكتبهـــا للترحيـــب به 
والتباحث معه حول األمور ذات 
االهتمام املشترك وان الغرفة 
العربية األملانية ستقيم أيضا 
لصاحب الســـمو االمير لقاء 
مميـــزا يحضره نحو 120 من 
كبار رجال االقتصاد في أملانيا 

وهو لقاء غير مسبوق.
واعتبر ان هذه األنشـــطة 

ومنذ اكثر من 40 عاما تضع 
الكويت في مكانة متميزة، مبينا 
ان االستثمارات الكويتية هناك 
تتوزع في اكثر من قطاع وفي 
اكثر من شـــركة كبرى ومنها 
على ســـبيل املثال مشـــاركة 
الكويتية بنســـبة  احلكومة 
مميزة في مجموعة »داميلر« 

للسيارات.
وقـــال ان من اهـــم األمور 
التي جتعل أملانيا بلدا مثاليا 
للمســـتثمر الكويتي تطبيق 
القانون بشـــكل كامل سواء 
علـــى املســـتثمر احمللـــي او 
األجنبي، موضحا ان القوانني 
هناك ال تفرق بني املســـتثمر 
االملاني واملستثمر الكويتي وان 
اتفاقية منع االزدواج الضريبي 
مع الكويت محترمة ومطبقة 
بشـــكل كامل وهذا ما يعطي 
الثقة للمستثمر الكويتي لزيادة 

استثماراته هناك.
ولفت الغامن الى ان اجلانب 
األملاني يحترم االستثمارات 
الكويتيـــة بشـــكل خـــاص 
السيما انه لم يحدث في يوم 
االيام ان حاول املستثمر  من 
الكويتي سواء كان حكومة او 

قال رئيس مجلس االدارة في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علـــي الغامن ان اســـتثمارات 
الكويتي  القطـــاع اخلـــاص 
أملانيـــا تزيد على  وحده في 
20 مليار يورو، مشـــيرا الى 
ان هذه االســـتثمارات خاصة 
بخالف االستثمارات احلكومية 

الكويتية هناك.
وأوضح الغامن في لقاء مع 
»كونا« مبناسبة زيارة صاحب 
السمو األمير الى أملانيا اليوم 
ان أملانيـــا توفر للمســـتثمر 
الكويتي افضل بيئة استثمارية 
ممكنة، معتبرا ان أملانيا افضل 
جهة اســـتثمارية بالنســـبة 

للمستثمرين الكويتيني.
وأكد ان »عمر االستثمارات 
الكويتية اخلاصة واحلكومية 
فـــي أملانيا يعود الى 45 عاما 
ولـــم تصدر منـــذ ذلك احلني 
وحتى اليوم أي شـــكوى من 
الكويتيني سواء  املستثمرين 
القطاع  او  ممثلو احلكومـــة 
اخلاص من اجلانب األملاني«.

ووصف العالقات الكويتية 
ـ االملانية باملميزة، الفتا الى أن 
احلكومـــات األملانية املتتالية 

علي الغامن

أعرب عن ارتياحه لتطور العالقات الكويتية ـ السلوڤينية

الرئيس السلوڤيني: نعمل إلنهاء مفاوضات 
المجاالت السياحية والثقافية والنقل مع الكويت

النفط الكويتية بأجهزة حلمايتها 
من االنفجارات والصواعق.

الرئيس السلوڤيني  وتناول 
في حديثه لـ »كونا« الدور الذي 
الوكالــــة االوروبية  تضطلع به 
اجلديــــدة للطاقة )ايســــر( التي 
تستضيفها بالده، وقال ان انشاء 
هذه الوكالة ميثل مرحلة جديدة 
نحو خلق سوق اوروبية متكاملة 

للكهرباء والغاز.
وتطــــرق الرئيس توريك في 
الوضــــع في منطقة  الى  حديثه 
الشــــرق االوســــط ومســــتقبل 
عملية السالم، اذ اعرب عن األمل 
فــــي اســــتئناف املفاوضات على 
مختلف املسارات في اقرب وقت 
ممكن، مشددا على اهمية اجتماع 
اللجنة الرباعية االخير في موسكو 
والسيما من ناحية وضع جدول 
زمني دقيق وحتديد املســــارات 

الجناح عملية السالم.
لكن الرئيس السلوڤيني اقر في 
الوقت ذاته أن الوضع على االرض 
ليس مهيأ بعد الجراء مفاوضات 
ذات مصداقية، مشيرا الى انه منذ 
عملية اوسلو ظهر عائق اساسي 
نســــف الثقة بني االســــرائيليني 
والفلسطينيني متثل في توسيع 

املستوطنات االسرائيلية.

الرئيس السلوڤيني أنه على اطالع 
مســــتمر باخلطط االستثمارية 
الرامية القامــــة بنية  للكويــــت 
حتتية للغاز والنفــــط والطاقة 

بشكل عام.
اكد  وفي هــــذا اخلصــــوص، 
ان الشــــركات السلوڤينية ميكن 
ان تعــــرض خدماتهــــا في مجال 
تكنولوجيا البيئة واقامة املشاريع، 
مشــــيرا الى ان بعض الشركات 
السلوڤينية بدأت فعال محادثات مع 
شركة النفط الكويتية بشأن التزود 
باملنتجات النفطية، وأن بعض هذه 
الشركات قدم ترشحه للمناقصة 
املتعلقــــة بتزويد احدى مصافي 

لوبليانا ـ كونــــا: قال رئيس 
ســــلوڤينيا د.دانيلو توريك ان 
زيارته الرســــمية للكويت مطلع 
يناير املاضي فتحت آفاقا واسعة 
للتعاون وعززت احلوار السياسي 
والعالقات بني البلدين في مختلف 
املجاالت. وأضاف الرئيس توريكـ  
في حديث خاص لـ »كونا«ـ  ان هذه 
الزيارة التي عكست االهمية التي 
يوليها الطرفان لتعزيز عالقاتهما 
الثنائية علــــى مختلف الصعد، 
الســــيما التجارية منها، أسفرت 
عن ابــــرام العديد من االتفاقيات 

التجارية املهمة.
واكــــد أن التبــــادل التجاري 
بــــني البلدين يحمل فــــي طياته 
امكانــــات كبيرة ميكن ان جتعله 
ينمو ويتطــــور، مبينا ان وضع 
اســــس قانونية افضل من شأنه 
خلق حيوية في احلركة التجارية 
واالستثمارات والسياحة والتعاون 
املصرفي بني اجلانبني. واشــــار 
الرئيــــس الســــلوڤيني الــــى ان 
احلكومتني السلوڤينية والكويتية 
تعمالن دون كلل النهاء املفاوضات 
املتعلقة بالتعــــاون في املجاالت 

الثقافية والسياحية والنقل.
وردا على سؤال حول خطط 
االستثمار في قطاع الطاقة، ذكر 

قام وفد من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
برئاســــة مدير إدارة الدراسات اإلسالمية محمد 
العمــــر ومبعية كل من رومي الرومي مدير إدارة 
احلج، ومرزوق الهيت ناظر مركز الرشاد بالسجن 
املركزي، وفالح العجمي ناظر مركز تأهيل التائبني 
بزيارة الى ســــفير خادم احلرمني الشريفني في 
اململكة العربية السعودية لدى الكويت د.عبدالعزيز 

الفايز.
وقدم الوفد الشــــكر لســــفير اململكة العربية 
السعودية وللعاملني معه في السلك الديبلوماسي 
على ما قاموا ويقومون به من جهود مشــــكورة 
لتســــهيل كل ما من شــــأنه ان يصب في خدمة 
الدعوة الى كتاب اهلل وسنة رسوله ژ ودوره 
البارز فــــي إجناح رحالت العمرة التي تقوم بها 

الوزارة بني فترة وأخرى خاصة رحلة التائبني 
األولى، مما كان له اثر طيب في نفوسهم ونفوس 

أهليهم وذويهم.
وثمن محمد العمر جهود الســــفير السعودي 
الكبيرة، مشــــيدا بعمق العالقات بني الشقيقتني 
العربية السعودية، والروابط  الكويت واململكة 
األخوية التي تربط بني الشعبني منذ قدمي األزل، 
مؤكدا ان العالقات الكويتية ـ الســــعودية يجب 
ان تكون مثاال يحتذى به بني االشقاء العرب في 

كافة املجاالت.
وفي نهاية اللقاء مت تقدمي درع تذكارية للسفير 
وتبادل الصور التذكارية معه، وقد ودع السفير 
الفايز وفد وزارة األوقاف مبثل ما استقبلهم به 

من حفاوة وتقدير.

قّدم درعًا تذكارية له تقديرًا لجهوده في إنجاح رحالت العمرة

وفد »األوقاف«: جهود مشكورة
للسفير السعودي في خدمة الدعوة


