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تذبذب محدود للبورصة وتجميع على سهمي »الوطني« و»بيتك«  

استمرار التركيز على أغلب أسهم الشركات الرخيصة
دينار، ما يعن���ي ان ارباحه في الربع 
االخير من العام احلالي ستفوق ال� 70 
مليون دينار، باالضافة الى التوزيعات 
النقدية واملنحة والتي يتوقع ان تكون 
بنسبة كبيرة، لذلك فإن السعر احلالي 
لسهم البنك الوطني ميثل فرصة اكثر 
من ممتازة للش���راء خاصة ألصحاب 
االجتاهات االستثمارية، حيث يتوقع 
ان يصل سعر السهم ملستوى الدينار 
و300 فلس مع توقيت انعقاد اجلمعية 
العمومية للبنك، وبالتالي فإن من يقوم 
ببناء مراكز مالية حالية على الس���هم 
ميكنه ان يحقق مكاسب سوقية كبيرة 
باالضافة الى التوزيعات اجليدة، كذلك شهد سهم التمويل الكويتي عمليات 
ش���راء ملحوظة، حيث يتوقع ان يحقق منوا جيدا في أرباحه في الربع 
االخير. وحققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض االسهم، فقد ازدادت عمليات الشراء بشكل 
ملحوظ على سهم جلوبل، األمر الذي دفعه لتحقيق مكاسب سوقية جيدة، 
ويتوقع ان يس���تمر االجتاه الصعودي للسهم الذي يتوقع ان يصل مع 
نهاية العام احلالي ملستوى 120 فلسا، كذلك واصل سهم االهلية القابضة 
االرتفاع باحلد األعلى لليوم الثاني على التوالي في اطار تصعيد السهم 
لتحسني ميزانيات الشركات التي متتلك حصصا مؤثرة فيها. وفي الوقت 
الذي حقق فيه س���هم املدينة للتمويل ارتفاعا ملحوظا في سعره حافظ 
س���هم اكتتاب على سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، وحافظ سهم ايفا 
على س���عره في تداوالت مرتفعة نسبيا فيما شهد سهم الديرة تداوالت 
ضعيفة مع استقرار في سعره. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية 
ارتفاعا في اس���عارها في تداوالت نشطة على بعض االسهم، فقد سجل 
س���هم عقارات الكويت تداوالت مرتفعة نسبيا مع انخفاض محدود في 
سعره، فيما ارتفعت اسعار سهمي جيزان والدولية للمنتجعات التي شهد 
سهمها تداوالت قياسية، وقد واصل سهم الوطنية العقارية االنخفاض 
باحلد األدنى معروضا دون طلبات لليوم الثاني على التوالي، واستمرت 

التداوالت املرتفعة على سهم ابيار اال ان سعره ظل مستقرا.

الصناعة والخدمات

اتس����مت حركة التداول على اسهم الش����ركات الصناعية بالضعف 
مع ارتفاع اس����عار اغلب اسهم القطاع. وفي قطاع الشركات اخلدماتية، 
اس����تمرت التداوالت مركزة على اسهم الشركات الرخيصة في القطاع، 
فيما اس����تمر س����هم اجيليتي في االنخفاض باحلد االدنى لليوم الثاني 
على التوالي رغم عمليات الشراء امللحوظ على السهم اال ان موجة البيع 
أقوى، ولن يتوقف االجتاه النزولي للسهم اال في حال التوصل التفاق 
ودي في ش����أن القضية املرفوعة ضد الشركة في اميركا، فمن املفترض 
ان تعلن الش����ركة عن طبيعة التطورات حول املفاوضات التي متت في 
شأن هذه القضية خاصة ان امس الثالثاء كان اليوم االخيرة من الفترة 
التي حصلت عليها الشركة للوصول التفاق ودي قبل ان تتحول القضية 
الى القضاء االميركي، وتراجعت تداوالت سهم زين مع انخفاض سعره 
ليستقر عند مستوى الدينار. واستمرت التداوالت ضعيفة على اسهم 
الشركات غير الكويتية باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 

التمويل اخلليجي الذي حقق ارتفاعا محدودا.

اسهم الش����ركات التي تقترب اسعارها الس����وقية من قيمتها االسمية، 
وذلك بفعل عمليات الدعم التي تقوم بها املجاميع االستثمارية ألسهمها 
لتجميل ميزانياتها في نهاية العام، فضال عن ان هناك ش����ركات تسعى 
ادارتها لتحس����ني مس����تويات اسعارها الس����وقية بهدف توفير عوامل 
مس����اعدة للمفاوضات التي تقوم بها إلعادة هيكلة ديونها، وفي نفس 
الوقت اجناح عمليات زيادة رأس املال، خاصة ان هذا اخليار س����يكون 

من أولويات الشركات في العام املقبل.

آلية التداول

في الوقت الذي س���جل 
فيه سهما بنكني ارتفاعا في 
اسعارهما السوقية حافظت 
باقي اس���هم القط���اع على 
اسعارها في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهمي 
الوطن���ي والتمويل  البنك 
الى  الكويتي، وه���ذا يعود 
ارباحا  مؤشرات توزيعهما 
البن���وك االخرى.  اكثر من 
فهناك توقع���ات بأن يعلن 
البنك الوطني عن أرباح لعام 
2009 اكث���ر من 270 مليون 

حجمها 10.1 ماليني سهم نفذت من خالل 9.8 ماليني دينار.

تذبذب محدود

اتسمت حركة مؤشري السوق بالتذبذب احملدود خالل مراحل التداول 
اال ان املؤشر السعري سجل ارتفاعا محدودا في نهاية التداول فيما سجل 
املؤش����ر الوزني انخفاضا محدودا، وه����ذا يظهر ان التركيز على حركة 
التداول اليزال على اسهم الشركات الرخيصة التي حقق اغلبها ارتفاعا 

في اسعارها فيما ان اسهم 
الشركات القيادية في حالة 
استقرار ولكن هناك عمليات 
ش����راء خاصة على سهمي 
الوطن����ي والتمويل  البنك 
الكويتي مقابل عمليات البيع 
على اس����هم اخرى، خاصة 
اجيليتي التي رغم االرباح 
القوية التي يتوقع حتقيقها 
فإن القضية املرفوعة ضدها 
تؤثر على سعر السهم، فضال 
عن انها قد تؤثر على ارباحها 
املستقبلية، وال يزال هناك 
عدد ال بأس به من اس����هم 
الشركات الرخيصة مرشحة 
ملزيد م����ن االرتفاع، خاصة 

)محمد ماهر( أجواء التوتر تسود أوساط املتداولني

هشام أبوشادي
سيطر األداء املتذبذب على حركة 
التداول في س���وق الكويت لألوراق 
املالية في نطاق محدود إال أن قيمة 
التداول سجلت ارتفاعا نسبيا مقارنة 
بأول من أمس، وذلك بفعل عمليات 
الشراء املرتفعة نسبيا على سهمي 

البنك الوطني وبيتك.
وميثل األداء العام لتداوالت السوق 
امس مؤش���را على امكانية ان يشهد 
ارتفاعا ف���ي تعامالت اليوم اال ان ما 
يحد من استمرار وتيرة صعود السوق 
وحتقيق مكاسب مرتفعة استمرار حالة 

عدم اليقني جتاه الس���وق من قبل عموم اوساط املتداولني خاصة في 
بدايات العام القادم، فإذا كان احملرك األس���اس للمكاسب الكبيرة التي 
حققها السوق االسبوع املاضي واستمرار حتقيق املكاسب حتى نهاية 
العام احلالي وان كان بوتيرة اقل يكمن في سعي املجاميع االستثمارية 
لرفع قيم اصولها، فإن افتقاد السوق للمحفزات التي تدعم الثقة فيه اوال 
جتعل حركة رؤوس االموال سريعة ومتقلبة وغير مستقرة االمر الذي 
ينعكس على االداء العام للسوق بعدم االستقرار ايضا، وهذا الشعور 
يجعل الكثير من اوس���اط املتداولني يرون أن السوق في بدايات العام 
القادم سيغلب عليه عدم االستقرار ايضا خاصة في ظل وجود بعض 
املؤثرات الس���لبية سواء على مستوى عدم قدرة العديد من الشركات 
في اعادة هيكلة ديونها او على مستوى مصير القضية املرفوعة ضد 
شركة اجيليتي والتي يشهد سهمها واسهم الشركات املرتبطة بها هبوطا 
باحلد األدنى لليوم الثاني على التوالي األمر الذي س���يكبد الكثير من 
الصناديق واحملافظ املالية خسائر كبيرة في ظل اقتراب العام احلالي 
على نهايته وصعوبة حتس���ن اسعار هذه االسهم اال في حال توصل 

الشركة الى اتفاق ودي في شأن القضية املرفوعة ضدها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 23.5 نقطة ليغلق على 7095 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.33% مقارنة بأول من امس، فيما انخفض املؤشر 
الوزني 1.93 نقطة ليغلق على 390.58 نقطة بانخفاض نسبته %0.49 
مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 452.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 7090 صفقة قيمتها 59.1 مليون دينار. وجرى التداول 
على اسهم 127 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، فقد ارتفعت اسعار 
اسهم 56 شركة وتراجعت اسعار اسهم 27 شركة وحافظت اسهم 44 

شركة على أسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 146.3 

مليون سهم نفذت من خالل 1485 صفقة قيمتها 12.2 مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 142.2 

مليون سهم نفذت من خالل 2125 صفقة قيمتها 12.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
123.9 مليون س���هم نفذت من خ���الل 2364 صفقة قيمتها 20.1 مليون 
دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 14.3 مليون س���هم نفذت م���ن خالل 248 صفقة قيمتها 
1.3 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول 

»أجيليتي« 
وشركاتها تواصل 
الهبوط وترّقب 
لتطورات قضيتها 
في أميركا 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
57% من القيمة 

اإلجمالية

استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
33.7 ملي���ون دينار على 57% م���ن القيمة االجمالية 

للتداول، وهذه الشركات هي: 
الوطني، بيتك، جلوبل، السالم القابضة، الدولية 
للمنتجعات، اجيليتي، هيتس تلكوم، زين، الس���ور 

للوقود.
استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 6.2 ماليني 

دينار على 10.4% من القيمة االجمالية.
باستثناء انخفاض مؤش���ر قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 9.8 نقاط، فقد ارتفعت مؤش���رات 6 
قطاعات اعالها قطاع االستثمار مبقدار 45 نقطة، تاله 
قطاع اخلدمات مبقدار 28.1 نقطة، تاله قطاع البنوك 

مبقدار 25.1 نقطة.
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المؤشر 23.5 نقطة وتداول 
452.6 مليون سهم قيمتها 

59.1 مليون دينار

ارت��ف��اع

توقيع اتفاق للتجارة الحرة يعزز التبادل التجاري
بين تركيا والدول الخليجية

750 مليار دوالر إجمالي الناتج المحلي لتركيا

مجلس إدارة »أركان« اجتمع لمناقشة 
البيانات المالية للسنة الماضية

يقرر البدء في تطوير مشروع أركان الخيران

الهيئة العامة لالستثمار تنفي وجود مقايضة 
في صفقة بيع حصتها في »سيتي غروب«

نفت الهيئة العامة لالستثمار نفيا قاطعا ما 
ورد في إحدى الصحف احمللية بعنوان »مقايضة 
وراء صفقة سيتي غروب« بأن الهيئة العامة 
لالستثمار قد اضطرت لقبول فائدة متدنية على 
ودائعها مع سيتي غروب بهدف احلصول على 
صفقة عند بيع اسهم سيتي غروب. واشارت 
الهيئة الى ان ما ورد في املقال عار من الصحة 
متاما وال يليق بأن ينشر او يصدر عن صحيفة 
موقرة، اذ ان جميع ما ورد في املقال ال يستقيم 

مع الواقع واملنطق. 
فض����ال عن ان الهيئة لم تكن الوحيدة التي 
انفردت بتحويل اس����همها املمتازة الى اس����هم 
عادية، امنا مت ذلك جلميع حملة االسهم املمتازة 
لنفس الفئة، مبا في ذلك مؤسسات استثمارية 

اميركية اخرى، وصناديق سيادية مثل هيئة 
االستثمار السنغافورية التي سبق ان اعلنت 
انها ايضا حقق�������ت ارباحا من هذا التحويل، 
وذلك ألن حتويل األسه���م قد ت���م في توقي���ت 

مناس��ب.
واكدت الهيئة العامة لالستثمار في بيانها 
انه يتعني على الصحيفة التأكد من صحة اخلبر 
وتفاصيله الذي لو كان كاتب املقال بذل جهدا 
في تقصي احلقيقة حوله، من خالل الصحف 
العاملية والتقارير في هذا الش����أن ومن خالل 
املوقع االلكتروني لبنك سيتي غروب واملواقع 
االلكترونية األخرى، لكان ميسورا عليه الوصول 
الى احلقيقة الدامغة في هذا الشأن، األمر الذي 

يضع الصحيفة ومصداقيتها على احملك.

صرح العضو املنتدب لشركة أركان الكويت 
العقارية ان الشركة استطاعت ان حتقق بعض 
من اهدافها من خالل النتائج التي حققتها الشركة 
في السنة املالية املنتهية في 31 اكتوبر 2009 في 
ظل التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها 
الشركة خالل السنة املنقضية، وليس خفيا على 
احد م����ا عاناه الوضع االقتصادي هذا العام من 
ازمات غير مسبوقة لم يش����هدها قطاع العقار 
بوجه خاص واالستثمار بشكل عام، ولقد كانت 
لهذه االزمة آثار س����لبية ادت الى اهتزاز اوجه 
االس����تثمار احمللي وانعكست في حالة من عدم 
االستقرار فضال عن تأثر السوق باالسواق العاملية 
املنهارة كنتيجة حتمية لالرتباطات االقتصادية 

الدولية القائمة.
فقد حرصت »أركان« منذ تأسيس����ها وحتى 
اآلن على توزيع النشاط اجلغرافي لالستثمارات 
العقاري����ة وحتديدا في دول مجل����س التعاون 
اخلليجي بهدف توزيع املخاطر وعدم التعرض 
لهزات تؤثر على مسيرة الشركة. كما وأوضح 
ان الشركة انهت اجراءات اصدار رخص البناء 
لتطوير مشروع أركان اخليران في منطقة آللئ 
اخليران والذي س����يخالف بنوعيته واسعاره 
كل ما مت تنفيذه من مش����اريع في تلك املنطقة 
من حيث اخلصوصية واملساحات ونظم البناء 
والتشطيب مبا يلبي جميع رغبات املستثمرين، 
علما بأنه سيتم البدء في املشروع في النصف 

الثاني من شهر يناير 2010.

وكانت سياس����ة التحفظ التي اتبعتها ادارة 
الشركة في الدخول في استثمارات جديدة خالل 
العام املنقضي األثر البالغ في عدم تأثر الشركة 
باالوضاع غير املس����تقرة للسوق بشكل كبير، 
وكانت رؤية مجلس االدارة وبناء على توصية 
من ادارة الشركة ووفقا لالوضاع التي مازال مير 
بها السوق بوجه عام والسوق العقاري بوجه 

خاص اتخاذ االجراءات التالية:
1 - اعادة تقييم بعض االس����تثمارات بهدف 
احلد من اي مخاطر هبوط قد يحصل في العام 

املقبل.
2 - تس����جيل االنخفاض الن����اجت عن اعادة 
التقييم لالستثمارات املتاحة للبيع الى حساب 
االرباح واخلسائر بدال عن تخفيض حقوق امللكية 
وذلك حتفظا من مجلس ادارة الش����ركة على ما 
س����تؤول اليه االس����واق في العام 2010، وبذلك 
بلغت اخلسارة عن العام احلالي مبلغ 1.6 مليون 
دينار، وهي خسائر غير محققة بالكامل، علما 
ان نتيجة االعمال قب����ل املخصصات قد حققت 

ارباحا بلغت 49 الف دينار.
وتتطلع »اركان الكويت العقارية« الى حتسن 
اوضاع السوق وتعافيه واعادة النشاط للسوق 
العقاري على وجه اخلصوص، ولن تدخر الشركة 
جهدا في البحث عن فرص االس����تثمار التي من 
ش����أنها املس����اهمة في بناء قاعدة من االصول 
القوية حتفظ مستوى من العائد لتعظيم حقوق 

املساهمني.

منى الدغيمي
أك����د رئي����س غرف����ة التجارة 
والصناعة علي الغامن على أهمية 
العالقات الديبلوماسية الكويتية 
التركية وشدد على ضرورة تطوير 
العالقات اخلارجية واالقتصادية 

مع اجلانب التركي.
واس����تعرض الغامن مبناسبة 
زي����ارة رئيس جمهوري����ة تركيا 
عبداهلل غول والوفد الرسمي املرافق 
له امس غرفة التجارة والصناعة 
جملة من احملط����ات االقتصادية 

جمعت بني البلدين وهي كاآلتي:
العقدين االخيرين  أوال: خالل 
وقعت الكويت واجلمهورية التركية 
أرب����ع عش����رة اتفاقي����ة مختلفة 
لتوثي����ق العالق����ات االقتصادية 
ب����كل مجاالته.  التعاون  وتعزيز 
كما استطاعت الكويت ان تسجل 
ريادتها ومتيزها في بدء وتطوير 
االستثمارات اخلليجية في تركيا، 
ورغم هذا وذاك، نعتقد أن عالقات 
الكويت االقتصادية مع أي دولة، لم 
يعد باإلمكان النظر إليها اال ضمن 
اطار منظومة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، بوحدته����ا اجلمركية، 
وسوقها املشتركة، واستراتيجيتها 

املتناسقة.
ثانيا: انطالقا من هذا املنظور 
نالحظ ان قيمة التجارة اخلارجية 
التركية ارتفعت خالل العقد األخير 
أكثر من أربع مرات، وارتفعت مع 
ال����دول العربية أكث����ر من خمس 
م����رات، بينما ارتفع����ت مع دول 
مجلس التع����اون اخلليجي اكثر 
من ثماني مرات. ومع ذلك التزال 
أقل  التجاري  التب����ادل  قيمة هذا 
بكثير من اإلمكانات وأدنى بكثير 
من الطموحات. وليس ثمة ش����ك 
في أن العمل على تيسير وتطوير 
النقل وتخفيض تكلفتها  خدمات 
سيكون له أثر بالغ في رفع حجم 
التبادل التجاري الى مستوى يعكس 
نهضة اجلانبني ويكافئ تعاونهما 
السياس����ي، وفي هذا الصدد البد 
من التفكير في أن يكون مشروع 
اخلط احلديدي اخلليجي متصال 

مع تركيا.
التط����ور في حجم  ثالثا: هذا 
التبادل التجاري، لم يرافقه � لالسف 
الشديد � تطور مماثل باالستثمارات 

أهمي����ة توقيع اتفاقي����ة التجارة 
احلرة، مؤكدا أن توقيع االتفاقية من 
شانه أن يسهل املبادالت التجارية 
بني البلدين حيث التزال لم تبلغ 
بعد اله����دف املراد منها. وفي ذات 
السياق قال غول أن األزمة كشفت أن 
الدول األوروبية والواليات املتحدة 
األميركية لم تعد الوجهة املستقطبة 
لالستثمارات اخلليجية مشيرا إلى 
أن تركيا بلد مستقطب لالستثمارات 
اخلارجية ومتمتع بقاعدة مصرفية 
صلبة وجيدة ولم تهزها عاصفة 
األزمة. وأض����اف: أي مصرف في 
تركيا لم يواجه مأزقا كبيرا على 
غرار مص����ارف كبرى بأوروبا أو 
أميركا، الفت����ا إلى أن تركيا خالل 
اخلمسة أعوام املاضية أمتت كل 
اإلصالحات االقتصادية وهي »تسير 
كسفينة آمنة في األمواج«. ولفت 
إلى أن بيت التمويل الكويتي من 
أحد املصارف التي متلك استثمارات 
ناجحة في تركيا واستطاع أن يحتل 
مكانة جيدة على مستوى السوق 
املصرفي التركي. واعتبر ان تركيا 
والكويت بلدان مهمان في املنطقة 
الزيارة  وانه سيس����عى في هذه 
قبل كل شيء إلى »ان يظهر مدى 
تعاون اجلانبني ومساندة كل منهما 
لآلخر«، مشيرا إلى زيارات صاحب 
السمو األمير إلى تركيا في العامني 
املاضيني، خاصة زيارته الرسمية 
العام املاضي ومشاركته في القمة 
االقتصادية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 
التي استضافتها مدينة اسطنبول 

الشهر املاضي. 
من جانبه ق����ال رئيس احتاد 
الغرف والبورصات التركية رفعت 
هيس����كارجكي: خالل الس����نوات 
الثالث املاضية زاد حجم التبادل 
التجاري بني البلدين من 220 مليون 
دوالر إلى نحو 500 مليون دوالر، 
مشيرا الى ان حجم االستثمارات 
الكويتية تضاعف في تركيا من 3 
مليارات دوالر الى 6 مليارات دوالر. 
واستدرك بقوله ان حجم التبادل 
التجاري بني البلدين ما زال دون 
املطلوب الفتا الى ان هذا يعاب على 
رجال االعمال. واضاف ان تركيا 
تتميز عن اقتصادات اخرى اوروبية 
وأميركية داعيا الكويت الى ضرورة 

تطوير التبادل التجاري.

اخلليجية في تركيا. علما أن مثل 
ه����ذه االس����تثمارات ميكنها � إلى 
جانب امل����ردود اجليد � أن تكون 
أداة مؤثرة بتعزيز الدور التركي 
في أمن وت����وازن املنطقة. .وهنا، 
الب����د من التذكي����ر والتأكيد على 
أن تعامل تركيا مع مواطني دول 
مجلس التعاون فيما يتعلق بالتملك 
العقاري، كما تتعامل مع مواطني 
دول االحتاد األوروبي، س����يكون 
له انعكاس إيجابي قوي وسريع 
على توجه االستثمارات اخلليجية 

نحو تركيا.
رابعا: قريبا، س����يغدو ميناء 
جيه����ان على املتوس����ط أحد أهم 
العالم،  النفط في  موانئ تصدير 
حيث ستنطلق منه السفن احململة 
بالنفط الروسي والكازاخي واألذري 
والعراقي واإليراني، وعلى عكس ما 
يعتقد البعض، أجد في هذا امليناء 
� الذي سيربط أمن أوروبا بشكل 
أوثق مع تركيا � عنصر تكامل أفضل 
بني تركيا ودول مجلس التعاون 
اخلليجي الذي س����تبقى امداداته 
النفطية ألوروبا ضرورية، والذي 
س����يتاح له أن يلبي بشكل أفضل 
احتياجات األسواق في دول جنوب 

شرق آسيا.
خامسا: في مايو 2005، وقعت 
دول مجلس التعاون وتركيا اتفاقية 
اطارية إلقامة منطقة جتارة حرة 
ان  بني اجلانبني، وف����ي اعتقادنا 

االسراع في خطى تنفيذ هذه املنطقة 
أمر بالغ األهمية.

ومن جهة أخرى، أقر االجتماع 
للح����وار  املش����ترك  ال����وزاري 
االس����تراتيجي ب����ني دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي وتركيا في 
يوليو 2009، تشكيل جلنة مشتركة 
للتعاون االقتصادي، وطرح فكرة 
تشكيل مجلس للتعاون االقتصادي 
بني الطرفني يقتصر على القطاع 
اخل����اص، ويركز على املش����اريع 
املش����تركة، ويتعاون مع اللجنة 
احلكومية املش����تركة املشار اليها 

في تذليل الصعوبات.
من جانبه أشاد رئيس جمهورية 
تركي����ا عبداهلل غ����ول بالعالقات 
التركي����ة � الكويتي����ة وق����ال في 
كلمة ألقاها في لق����اء مع اعضاء 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ان 
العالقات التركية � الكويتية تتوطد 
أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن زيارته 
ليست زيارة بروتوكولية بل ودية 
ومخلصة. وأضاف أن تركيا تدعم 
الكويت سياسيا وامنيا، الفتا إلى أن 
تأمني االستقرار في منطقة اخلليج 

يعد من االهتمامات التركية.
وتاب����ع: »العالق����ات بني دول 
اجلوار تأتي من أولويات السياسة 

التركية«.
ووصف العالقات السياس����ية 
بني تركيا والكويت بأنها »متميزة« 
انها حتظ����ى بأولوية لدى  وقال 

القيادتني في كال البلدين إلى جانب 
العالقات االقتصادية التي »نوليها 
اهتماما كبيرا« لذلك جرى التوقيع 
على اتفاقيات كثيرة ومتعددة بني 
البلدين في هذا الشأن.  وأشار إلى 
أهمية التوصل إلى اتفاقيات مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي كمنظومة، 
خصوصا في مجال التبادل التجاري 
احلر وهذا يشمل الكويت كما يشمل 
دول اخلليج األخرى. وأكد أن من 
ش����أن إبرام اتفاق جتارة حرة ان 
يس����اهم في رفع مستوى التبادل 
التجاري بني تركيا ودول مجلس 
التعاون اخلليجي بش����كل كبير، 
اضافة الى تعزيز حجم التبادل بني 
رجال االعمال األتراك واخلليجيني 
بشكل عام والكويتيني بشكل خاص.  
واستعرض الرئيس التركي ابرز 
املزاي����ا التي يتمتع به����ا اقتصاد 
بالده، مش����يرا في هذا االطار الى 
احتالل تركيا املركز 15 عامليا كأكبر 
قوة اقتصادية والسادسة أوروبيا 
باجمالي ناجت محلي يصل الى نحو 
750 ملي����ار دوالر. وقال غول ان 
إمكانيات التعاون االقتصادي بني 
البلدين ستكون متاحة أكثر السيما 
التحتية  البني����ة  بإعداد وتهيئة 
للعالقات االقتصادية، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تكفلها احلكومات 
وهي من ضمن مسؤولياتها. ومن 
ضمن األولويات لتدعيم العالقات 
االقتصادية بني البلدين أشار إلى 
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