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وفد »بيتك« مع الرئيس التركي

جانب من اجتماعات وفد »بيتك« مع الرئيس غول

 العمر: التعاون االقتصادي بين تركيا والكويت 
سيشهد مرحلة جديدة بعد زيارة الرئيس غول

شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( محمد س���ليمان العم���ر على ان مجاالت 
التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بني الكويت 
وتركيا ستكتسب زخما في الفترة املقبلة نتيجة 
الزيارة الناجحة للرئيس التركي عبداهلل غول التي 
وضعت اسسا مهمة لتنمية مجاالت التعاون وافساح 
مزيد من املج���االت امام القطاع اخلاص الكويتي 
للمشاركة في النهضة االقتصادية املتطورة التي 
تعيش���ها تركيا حاليا من خالل مشاريع وفرص 
ومحفزات استثمارية متميزة، حيث يربط البلدين 
ارث حضاري وثقافي مشترك باالضافة الى رؤية 
متشابهة حتملها قيادتا البلدين تؤكد على اهمية 
امللف االقتصادي في حتقيق االستقرار والتنمية 
ورفاهية الشعبني، مشيرا الى ان وفدا من مجموعة 
بيتك في الكويت وتركيا وبعض شركاته التقى 
الرئيس غول خالل زيارته للكويت، حيث اشاد 
الرئيس التركي بدور بيتك-تركيا ومنوه وتطور 
اعماله والقدرة الكبيرة التي اظهرها في التغلب 
على االزمات االقتصادية، ودعا الى استمرار هذا 
ال���دور، خاصة انه يحمل في طياته هدفا يتالقى 
مع جهود حكومة انقرة في مد اجلسور مع دول 
اخلليج العربية وبناء مصالح مشتركة ومشاريع 
اقتصادية تعود بالنفع على اجلانبني، وانه يولي 
القطاع اخلاص اهمية للمشاركة في حتقيق هذا 
التوجه. وأض���اف ان الزيارة عبرت عن االهمية 
الكبيرة التي توليها تركيا للدور الكويتي، حيث 
تعتب���ره بوابة اخلليج ومدخلها لتحقيق تعاون 
وتبادل اقتصادي مع دول املنطقة، وهو ما يتفق 
مع موقف بيتك في العمل على تعزيز التعاون بني 
تركيا واخلليج من جانب وبينها وبني الكويت من 
جانب اخر، من خالل بيتك-تركيا وبالتعاون مع 

كبريات الشركات والبنوك التركية والكويتية.

وقال العمر ان الوفد الذي ضم رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في »بيتك« بدر املخيزمي 
ورئيس مجلس ادارة شركة تركابيتال فواز العيسى 
وعددا من مسؤولي بيتك-تركيا باالضافة اليه، 
اكد استمرار العمل في السوق التركي واملساهمة 
في املش���اريع التنموية الكب���رى وفتح مجاالت 
تعاون وش���راكة جديدة بني القطاع اخلاص في 
اجلانبني وعلى املستوى اخلليجي، حيث افتتح 
بيت���ك- تركيا-بنك في البحرين ومصرف دبي، 
واب���رم العديد من الصفقات مع ش���ركات كبرى 
في تركي���ا ودول مجلس التعاون اخلليجي، كما 
رعى العديد من الزيارات للوفود االقتصادية التي 
تشرح فرص ومجاالت ومزايا االستثمار بتركيا 
للفعاليات االقتصادية والتجارية في دول مجلس 

التعاون اخلليجي املختلفة.
واشاد العمر باملزايا والتسهيالت التي تقدمها 
تركيا للمس���تثمرين والتط���ورات االقتصادية 
االيجابية االخيرة التي جعلت من االقتصاد التركي 
منوذجا على مستوى املنطقة، يعبر عن النجاح 
في توظيف االمكانيات واطالق الطاقات وتعزيز 
االقتصاد احلقيقي املنتج الذي يستطيع املنافسة 
في االسواق االقليمية والعاملية بشكل يدعو للفخر 
ويفتح مجاالت االمل امام الدول االخرى اذا ما ارادت 

ان حتذو حذو التجربة التركية الناجحة.
وقال العمر ان بيتك- تركيا يدرس حاليا العديد 
من املشاريع والصفقات على الصعيد اخلليجي 
وفي السوق التركي والدول املجاورة، كما سيواصل 
التوس���ع من خالل االسواق التي يعمل فيها مثل 
البحرين ودبي وأملانيا وكازاخس���تان باالضافة 
الى تطلعه للعمل في اسواق جديدة تضيف بعدا 
عامليا ألنشطته وتعزز من دوره وحتقق خططه 

واهدافه االستراتيجية. 

بالتزامن مع اكتمال المرحلة الثانية من عمليات التوسعة

إطالق خدمة أسبوعية جديدة 
في ميناء خورفكان تربط الشرق 

األوسط بالشرق األقصى
أعلنت غلفتينر عن إطالق خدمة جديدة في مرسى احلاويات 
في ميناء خورفكان الذي تتولى إدارته وتش���غيله بالنيابة عن 
سلطة موانئ الشارقة وشهد العام 2009 تقلصا في حجم الشحن 
ومناولة احلاويات عامليا، بفعل الركود االقتصادي الذي أدى إلى 
تراجع حركة التجارة واالستيراد والتصدير في مختلف القطاعات 
االقتصادية في مختلف أنحاء العالم، فيما متكنت منطقة اخلليج 
من احتواء الكثير من اآلثار السلبية لألزمة وجتاوز تداعياتها 
ونتائجها بفضل زخم عملية التنمية وقوة دفعها، حيث حافظت 

معظم اقتصاديات املنطقة على مستويات منو إيجابية.
وبادرت شركة »هاجنن« الكورية بالتعاون مع شركائها »إس 
تي إكس بان اوش���ن«، و»سينوكور« إلى إطالق خدمة الشحن 
البحري السريع بني الش���رق األقصى والشرق األوسط، وذلك 
استجابة للتطورات الراهنة في عمليات الشحن البحري، وسعيا 
إلى تعزيز عملياتها بني مراكز التصدير في آسيا ومنطقة الشرق 
األوس���ط، مرورا مبيناء خورفكان والذي شهد أول رسو لسفن 

هذه اخلدمة يوم االحد 20 ديسمبر.
وفي حديث له حول وصول سفينة »جدينيا« التابعة لشركة 
»هاجنن«، والتي دشنت خدمة الشرق األقصى – الشرق األوسط 
ف���ي ميناء خورفكان، قال بيتر ريتش���اردز، مدير عام ش���ركة 
غلفتينر: »يسعدنا أن نزف هذا اخلبر السار وسط هذه الظروف 
الصعبة التي يعاني منها قطاع شحن احلاويات، كما يسرنا أن 
تقوم ش���ركة هاجنن وشركائها، والتي تعتبر من أقدم عمالئنا 
في امليناء، بتعزيز حضورها في املنطقة باعتماد محطة إضافية 
لها في ميناء خورفكان الذي يعتبر األكثر إنتاجية في املنطقة 

بالكامل«.
وأضاف: »برز مرسى احلاويات في ميناء خورفكان كنموذج 
للموانئ ذات اإلنتاجية العالية والتكاليف املنخفضة، وذلك بفضل 
التزام حكومة الشارقة باالستثمار في توسعة امليناء واالرتقاء 
بجودة خدماته. وقد بات القائمون على شركات الشحن البحري 
الكبرى يدركون مدى جدوى الرسو في موانئ تقدم خدمات من 
هذا القبيل. ونتمنى النجاح لش���ركة »هاجنن« وش���ركائها في 

خدمتهم اجلديدة«.

الرئيس التركي يشيد بدور »بيتك ـ تركيا« في تفعيل التبادل التجاري مع دول التعاون


