
محلياتاالربعاء  23  ديسمبر  2009   4

غول من ديوانية الشايع: العالقات مع الكويت متميزة وال تتعارض مع عالقتنا باالتحاد األوروبي
بحضور عدد من كبار الشخصيات االقتصادية والسياسية واإلعالمية

الرئيس التركي عبداهلل غول وعلي الغامن ومحمد الشايع خالل اللقاءإبراهيم دبدوب ومحمد الشايع

عصام الصقر مشاركا في اللقاء

)هاني الشمري(عبد العزيز الشايع مرحبا بالرئيس التركي لدى وصوله إلى الديوانية

بدر املخيزمي ود.عبداهلل املعتوق خالل اللقاء

محمد العمر والزميل وليد النصف  خالد بن سالمة مشاركا

 الرئيس التركي متحدثا للصحافيني

 الرئيس التركي محاطا باإلعالميني لدى مغادرته ديوانية الشايع

محمد الشايع متحدثا للصحافيني

محمد هالل الخالدي
أكد الرئيس التركي عبداهلل 
العالقات  غول عل���ى عم���ق 
األخوي���ة التي تربط الكويت 
وتركيا قائال إنني شعرت منذ 
وصولي إلى الكويت وكأنني 
في بلدي، حيث ملست مشاعر 
الصداقة واألخوة من اجلميع 
وعلى رأسهم أخي وصديقي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وأضاف الرئيس 
غول خ���الل زيارته لديوانية 
الش���ايع ظهر امس بحضور 
ع���دد من كبار الش���خصيات 
والسياس���ية  االقتصادي���ة 
واإلعالمية بأن عالقات الصداقة 
بني البلدي���ن أمر يبعث على 
السرور والتفاؤل. كما أكد على 
أن تركيا هي بلد املستثمرين 
الكويتيني الثاني وهناك الكثير 
من الشركات الكويتية في تركيا 
وحتظى جميعه���ا بامتيازات 
عديدة، وقال ردا على س���ؤال 
أحد الصحافيني ان كانت هذه 
الزيارة متثل انفتاحا على الدول 
العربية بأن العالقات التركية 
� العربية ليست جديدة وهذا 

حوار بين الرئيس التركي.. وغوزال

أش����اد الرئيس التركي عبدالل�ه غول مبص��ور »األنب����اء« الزمي�����ل متني غوزال الذي قال له 
إنه أول مصور صح����افي تركي يعم����ل في الكويت في ج�ريدة »األنباء« من�ذ عش������رة أعوام، 
فق����ال له الرئيس: احسنت فهذه مهنة شاقة واستمرارك بهذا العمل في جريدة عربية يستحق 

االشادة، وأمتنى لك املزيد من التميز والنجاح في عملك وحياتك في الكويت.

لي���س انفتاحا ألن ما يربطنا 
الكثير والعالقات الطيبة بني 
تركيا والدول العربية قدمية، 
كما أكد أن مثل هذه الزيارات ال 
عالقة لها بعالقة تركيا باالحتاد 
األوروب���ي وال تتناقض معها 
قائال إننا ماضون في عالقاتنا 
مع االحتاد األوروبي مبا يخدم 

مصالح تركيا.
من جانبه وصف السفير 

الترك���ي في الكوي���ت حلمي 
الرئيس  دادة أوغلو زي���ارة 
التركي عبداهلل غول للكويت 
بأنها زيارة أخوية ناجحة أكد 
فيها قادة الدولتني على عمق 
العالقات بينهما والعمل على 
تطوير التع���اون االقتصادي 
بني البلدين، كما بحثا الوضع 

العام في املنطقة. 
م���ن جهته، ق���ال صاحب 

الشايع رئيس  الدعوة محمد 
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
إننا  الش���ايع  محمد حم���ود 
تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس 
التركي عبداهلل غول مع كبار 
املستثمرين التركيني املرافقني 
ل���ه وحتدثنا ح���ول قضايا 
االس���تثمار بني البلدين وأكد 
قائال إننا نفكر جديا بتوسيع 
اس���تثماراتنا في تركيا نظرا 
ملا تتمتع به من مزايا تشجع 
على االستثمار العربي بصورة 
خاصة، وأضاف أن الزيارة كانت 
لها أبعاد اجتماعية ايضا حيث 
التعارف وتبادل احلديث  مت 
مع االخوة كبار املس���ؤولني 
االتراك ومنه���م نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية. 
ومن جهته عبر رئيس مجلس 
إدارة بي���ت التمويل الكويتي 
بدر املخيزمي عن أهمية زيارة 
الرئيس التركي عبداهلل غول 
قائال إن تركيا شهدت تطورا 
العشر  كبيرا خالل السنوات 
املاضية في مختلف املجاالت 
وهي بلد مش���جع لالستثمار 
وتوجد فيه فرص استثمارية 

القطاع  كبيرة ونحن نشجع 
اخلاص الكويتي على توسيع 
العالقات االقتصادية مع هذا 
البل���د الش���قيق. واضاف أن 
العالقة املتمي���زة التي تربط 
تركيا مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي بشكل خاص تعطي 
دفعة قوية لزيادة وتوس���يع 
التجاري، وأكمل بأن  التبادل 
هناك اتفاقية اقتصادية ستوقع 
التعاون  ب���ني دول مجل���س 
اخلليج���ي وجمهورية تركيا 
قريبا وستساهم هذه االتفاقية 
في تسهيل االستثمارات بني 
دول املجل���س وتركيا. وأكد 
املخيزمي أن تركيا دولة مهمة 
املنطق���ة ومن  ومؤث���رة في 
احلكمة بناء عالقات متميزة 
معها وأعتقد أن قادتنا ساهموا 
في بناء هذه العالقات املتميزة 
واآلن جند مزيدا من االنفتاح 
للقط���اع اخلاص م���ع تركيا 
ونحن متواجدون هناك منذ 
ما يزيد على العشرين عاما ولم 
جند إال كل الدعم والتشجيع 
والتس���هيالت م���ن احلكومة 

التركية.


