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العتيبي لتنفيذ مطالب مهندسي »نفط الخليج«
ومساواتهم بزمالئهم في الجانب السعودي

أبرزها الطريق 360 والتعليم الخاص ألبنائهم 

طالبت جمعية املهندسني 
البت���رول  ادارة مؤس�س���ة 
الكويتية وحتديدا الش���ركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخلليج 
باالسراع في تلبية طموحات 
الذين  ومطالب املهندس���ني 
تقدموا لها راغبني في املساعدة 
في حتقيق هذه املطالب التي 
س���تدفع من وتي���رة العمل 
بالشركة، وحتقق االنتاجية 
القص���وى الت���ي ينش���دها 
القطاع ملواكبة خطط التنمية 

احلكومية.
وقال امني صندوق اجلمعية 

م.سعود العتيبي ان مطالب زمالئنا في الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج موضع اهتمام ادارة 
اجلمعية، وانها بصدد ع���رض هذه املطالب 
التي تلقتها منهم الى ادارة املؤسسة والشركة، 
موضحا ان ابرز هذه املطالب مراجعة املزايا 
واملنافع ملهندس���ي الش���ركة لتصبح مماثلة 
لزمالء في القط���اع النفطي في دول مجلس 
التعاون  لدول اخلليج العربية. ومنهم العاملون 
من اجلانب الس���عودي في الشركة، والعمل 
على اقرار التعليم اخلاص البناء املهندس���ني 
واملوظفني وتقدمي دعم لهم بنسبة 100% اسوة 
بالشركات االخرى وبعض الهيئات احلكومية 
والش���ريك الس���عودي بالش���ركة الكويتية 
لنفط اخلليج، باالضافة الى مس���اواة منافع 
كبير املهندس���ني في الش���ركة مع زمالئه في 
 مؤسسة البترول من حيث السيارة ونوعها او

الصحيفة اليومية وغيرها من املزايا.

ان  العتيبي على  وش���دد 
املهندس���ني يش���تكون م���ن 
الى  الطريق املؤدي  خطورة 
عمليات الوفرة املشتركة من 
ميناء عبداهلل الى ميناء الزور، 
هذا الطريق الذي تسبب في 
الكثير م���ن احلوادث ويهدد 
العمليات  العاملني في  حياة 
املش���تركة نظ���را الزدحامه 
واشغاله من قبل الشاحنات 
واالرتال العسكرية واملدنية، 
مش���يرا ال���ى وج���ود بدائل 
وجتاهل املعنيني للكتب التي 
وجهها مدير عام الوفرة الى 
املسؤولني لتبديل هذا الطريق والذي يحمل 

الرقم 360.
واضاف العتيبي: وم���ن املطالب االخرى 
التي يريد مهندسو الشركة حتقيقها وتنفيذها 
استصدار بطاقات من املكتب الرئيسي للشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بخلفية شعار مؤسسة 
البترول الكويتية للتمتع باملزايا التي حرموا 
منها وهم مهندس���ون كويتيون يعملون في 
القطاع النفطي الكويتي من خالل هذه الشركة 

املشتركة.
وأض����اف ان اجلمعية وكما ع����ودت اجلميع 
تق����وم بالعمل عل����ى حتقيق مطال����ب اعضائها 
القانونية  التعام����ل  والذود عنه����م بأس����اليب 
والدس����تورية بعي����دا عن الضجي����ج والتهديد 
والوعي����د، وانه����ا عل����ى اتصال دائ����م بجميع 
 املعنيني بالقطاع النفطي لتح�قيق هذه املطالب،
متمنيا من ادارة املؤسسة االسراع في تنفيذها.

سعود العتيبي

الوهيب: الخطة التنموية تخصص 250 مليون دينار 
لدعم العمالة الوطنية وتحديد 65% للعمل في الخاص

مشروع القانون بتعديل القانون 
رقم 19 لسنة 2000 يأتي جتاوبا 
مع االعتبارات السابقة وتفاعال مع 
املتغيرات املؤثرة والتي تتضمن 
اخلطة التنموية الطموحة للدولة 
التي تضمنت عدة مشروعات من 
بني أهدافها ومراميها توفير فرص 
عمل للكويتيني الس���يما شرائح 
معين���ة مث���ل املرأة والش���باب، 
ومن بني هذه املشروعات إنشاء 
حاضنات للمشروعات الصغيرة، 
وكذلك االهتمام الزائد باملشروعات 
الصغيرة باعتبارها أحد أهم روافد 
التنمية وأداة خللق فرص وظيفية 
للمواطن���ني باعتبارهم أصحاب 
مش���روعات أو عامل���ني في هذه 
املشروعات، ويزداد االهتمام بهذه 
املشروعات في معظم دول العالم، 
حتى املتق���دم منها، في الواليات 
املتحدة األميركي���ة وغيرها من 
ال���دول املتقدمة، كم���ا نالت هذه 
املشروعات اهتمام كل من مجلس 
األمة واحلكومة، فقد قدم بعض 
أعضاء مجلس األمة مشروع قانون 
للمش���روعات الصغيرة، وتدعم 
احلكومة املشروعات الصغيرة عن 
طري���ق التمويل من خالل بعض 

املنافذ التمويلية.
واختتم د.وليد الوهيب التصريح 
الصحافي بأن يرى االقتراح بقانون 
النور وحتقي���ق األهداف الوطنية 
والسامية الذي أنشئ البرنامج من 
أجله وتطويره مبا يتوافق ومعطيات 

املرحلة الراهنة.

جاء ذلك في تصريح صحافي 
الوهيب حول  للدكت���ور ولي���د 
مش���روع تعديل القانون رقم 19 
لس���نة 2000 الذي قدمه لرئيس 
ديوان اخلدمة املدنية مؤكدا أهمية 
هذا التعديل لدعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية بهدف حتقيق املزيد من 
الوطنية وتوفير  الدعم للعمالة 
خدمات جديدة للعاملني في القطاع 
الوظيفي  اخلاص وتوفير األمن 
التعاون  لهم وتوس���يع دائ���رة 
والتالحم مع مؤسس���ات القطاع 
اخل���اص الس���تقطاب املزيد من 
العمالة الوطنية واالعتماد عليها 
في بناء اقتصاد وطني وتنموي 
يحقق أهداف الدولة املستقبلية.

وقال د.وليد الوهيب اننا قدمنا 
القانون  مشروع قانون بتعديل 
رقم 19 لسنة 2000 إلنشاء هيئة 
عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى 
الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية 
يشرف عليها الوزير الذي يحدده 

مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة إلى اتخاذ إجراءات 
تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى 
تعديل تركيبة القوى العاملة وذلك 
بتشجيع القوى العاملة الوطنية 
على العمل من خالل مشروعاتهم 
الصغيرة، وحتفيزهم على العمل 
في اجلهات غير احلكومية، وتقوم 
الهيئة بإعداد السياسات والنظم 
ووضع اخلطط والبرامج واتخاذ 
اإلجراءات التي تؤدي إلى تنمية 

فرص العمل للعمالة الوطنية من 
خالل املشروعات الوطنية الصغيرة 
ولدى اجلهات غير احلكومية مما 
الدولة  إلى تنفيذ سياسة  يؤدي 
بتعديل تركيبة القوى العاملة في 
اجلهات غير احلكومية، والعمل 
على توفير فرص العمل وجذب 
الوطني���ة لها وذلك من  العمالة 
خالل املشاركة في إعداد الدراسات 
واألبحاث عن سوق العمل ووضع 
السياسات واخلطط والبرامج التي 
تؤدي إلى إحالل العمالة الوطنية 
محل العمالة الوافدة في اجلهات 
غي���ر احلكومية، التنس���يق مع 
اجلهات املختصة لتوفير فرص 
عمل للعمالة الوطنية في مشروعات 
اخلطط اإلمنائية للدولة، واملشاركة 
ف���ي الدراس���ات ووضع اخلطط 
والبرامج واتخاذ اإلجراءات التي 
تهدف إلى حتقي���ق التوازن بني 

التعليم والتدريب من  مخرجات 
العمل  جهة واحتياجات س���وق 
من جهة أخرى، وضمان التناغم 
والتجانس في القواعد واإلجراءات 
التي تتعلق بالقوى العاملة، إعداد 
الدراسات اخلاصة باملشروعات 
الت���ي توف���ر ف���رص وظيفي���ة 
للكويتيني السيما الفئات التي لها 
أوضاع خاصة أو ال تتوافر لديها 
اخلبرات ونوعية التخصص التي 
يقبل سوق العمل على توظيفها، 
وكذلك إع���داد القواعد التنفيذية 
التي تستهدف  للقوانني والنظم 
تشجيع العمالة الوطنية إلنشاء 
املشروعات الصغيرة وتشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية 
ودفع اجلهات غير احلكومية الى 
توظيف العمالة الوطنية وتنفيذ 
ما يتم إق���راره منها وإعداد نظم 
رعاية الباحثني عن العمل ووضع 
القواعد التنفيذية ملا يتم إقراره 
منها، وتقدمي أوجه الدعم املقررة 
مبوجب القوانني والنظم املعتمدة 
للمشروعات الصغيرة واملبادرين 
التي  الوطنية  العامل���ة  والقوى 
تعمل لدى اجلهات غير احلكومية، 
وإع���داد مش���روعات القوان���ني 
واللوائح والنظم التي تؤدي إلى 
حتقيق أغ���راض الهيئة واقتراح 
تعديلها، إضافة إلى توفير بيانات 
ومعلومات من اجلهات احلكومية 
وغير احلكومية عن املوضوعات 

التي تتعلق مبجاالت عملها.
وأضاف د.ولي���د الوهيب ان 

أسامة دياب
أعرب أمني عام برنامج إعادة 
العاملة واجلهاز  الق���وى  هيكلة 
التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب 
عن أمله في حتقي���ق طموحات 
البرنامج املستقبلية والتي يسعى 
لتنفيذها بعد عشر سنوات على 
إنش���اء البرنامج وملا كشف عنه 
التطبي���ق العمل���ي لقانون دعم 
العمالة الوطنية من وجوب إدخال 
تعديالت عل���ى بعض نصوص 
القان���ون لتكون أكثر فاعلية في 
حتقيق أهدافه، فضال عن احلاجة 
إلى تطوير بعض النصوص ملواكبة 
املتغيرات الكثي���رة التي أفرزها 
تطور املجتمع خالل احلقبة الزمنية 
السابقة، واس���تحداث نصوص 
جديدة الستكمال منظومة العمل 
احلكومي الذي يس���تهدف إعادة 
العاملة  القوى  التوازن لتركيبة 
عن طريق إعادة هيكلتها السيما 
في اجلهات غير احلكومية وذلك 
بإنشاء هيئة عامة لدعم العمالة 
الوطنية حتل محل برنامج إعادة 
الهيكلة الذي ال يتناس���ب س���ند 
إنشائه احلالي مع تعاظم األدوار 
اجلديدة امللقاة على عاتقه والتي 
أشارت إليها خطة التنمية ومنها 
تخصيص مبلغ 250 مليون دينار 
لدعم العمال���ة الوطنية وحتديد 
نسبة 65% للعمل في اجلهات غير 
احلكومية من إجمالي قوة العمل 
الكويتية من القادمني اجلدد لسوق 

العمل.

أمين برنامج إعادة الهيكلة أكد إنشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية محل البرنامج

د.وليد الوهيب

وسائل اإلعالم صاحبة الدور األساسي في إعادة التقارب العربي ـ التركي
ويتجه لالسالم«.

وزاد »ان هناك الكثير من الناس 
غي����ر عارفني مبوق����ف الترك من 
العرب واالحصائيات تبني ان موقف 
االتراك ايجابي جدا من العرب ولكن 
القراءة ف����ي اللغة العربية قليلة 
مقارنة بالكتب العربية املترجمة 
للتركية«، مشيرا ان هناك اتراكا 
يرغبون بشكل كبير في تعلم اللغة 
العربية وهم تقريبا يشكلون نصف 

الشعب التركي.
أما اجللس����ة النقاش����ية التي 
تناولت دور املؤسسات االعالمية 
وم����دى تأثيرها عل����ى العالقات 
العربية � التركية، فقال في بدايتها 
مدير قناة العربية في تركيا سفر 
توران انه ليس هناك اختالفا في 
الثقافات لذلك لن يكون هناك عجز 
امامنا، مؤك����دا ان هناك انفتاحا 

وترحيبا عربيا كبيرا لتركيا.
وقال توران نحن في تركيا ال 
نزال متمسكني بالعادات والتقاليد 
القدمية التي حترك جميع اطياف 
الشعب التركي ولكن هناك بعض 
الى  الغربي، مشيرا  التش����ويش 
وجود من يسعى لتنفيذ مشروع 
التق����ارب املوجود بني  هدم ضد 

العثمانيني اجلدد.
وأضاف ت����وران ان العلمانية 
التركية خارجة عن االسالم وهذا 
هو  وصف بعض كتاب العرب لها، 
الفتا الى ان حزب العدالة والتنمية 
اسس حكومة اسالمية ولكنها لها 

معنى آخر في العالم العربي.
وذك����ر ان الكثير م����ن تركيا 
يجهلون ما يحدث في العالم العربي 
ومعرفتهم قليلة، اما اآلن فالوقت 
اصبح متاحا للتقارب مع بعضنا 
البعض وبناء مستقبل جديد على 

هذه االرضية اخلصبة.
وعن االوضاع في العالم العربي 
اكد توران ان اهل غزة دفعوا ثمنا 
غاليا إبان احلصار االس����رائيلي 
وكان االسرائيليون يريدون قتل 
عزتهم، الفتا الى ان التطورات التي 
تشهدها املنطقة في هذا التوقيت 
وتشكيل التحالف التركي � االردني 
� اللبناني � السوري البد ان يأخذ 

في احلسبان.
وأكد ان هذا التحالف يعطي لنا 
األمل في أن نتحدث عن الش����رق 
األوسط اجلديد وهذا هو املصطلح 
اجلديد وعلينا من خالله حتديد 
أهدافنا،  لنا  التي حتدد  اخلارطة 
مشيرا الى ضرورة تخطي احلدود 
التي تفصل بيننا وأن نتخطى كل 
العقبات من أجل توفيق التقارب 
ال����ذي ح����دث بيننا ف����ي الفترة 

األخيرة.
وش����دد توران على ان هناك 
مسؤولية كبيرة على شتى وسائل 
اإلعالم العربية من أجل ترسيخ 
ودعم هذا االجتاه وعلينا ان نبني 
مستقبلنا بطريقة مثلى وبأسس 

صحيحة.

بشرى الزين
ام����س االول  تواصل����ت منذ 
احللقات النقاشية ملؤمتر العالقات 
العربي����ة � التركي����ة ف����ي فندق 
الش����يراتون، تطرقت ومن خالل 
ال����ى مواضيع »تنمية  عناوينها 
املصالح العربية � التركية«، و»دور 
املؤسسات االعالمية ومدى تأثيرها 

على هذه العالقات«.
وأجمع املتحدثون املشاركون 
في هذه الندوات على دور مؤسسات 
املجتمع املدني التي احدثت نقلة 
نوعية في توجيه الرأي الرسمي، 
والضغط عليه، مؤكدين على ان 
التقارب السياسي في الوقت احلالي 
من شأنه ان يزيد في تطوير هذه 

العالقات.
واضاف����وا ان منوذج التعاون 
بني مؤسس����ات املجتم����ع املدني 
جتل����ى في ابهى ص����وره بالنظر 
الى التالحم والتكاتف الذي رافق 
اسطول احلرية والذي شاركت فيه 
36 جمعية وجنس����يات مختلفة، 
معتبرين انها من افضل التجارب 
الناجحة التي اب����رزت مدى قوة 
مؤسس����ات املجتم����ع املدني في 

الساحة السياسية.
الس����ياق قال نائب  وفي هذا 
العاملية  رئيس جمعية االغاث����ة 
االنس����انية محم����د داغ ان����ه في 
الفترة ما قبل 1991 لم يكن هناك 
املدني  نشاط ملؤسسات املجتمع 
وال توجد عالقات عربية � تركية 
واضحة، مشيرا الى انه بعد انهيار 
االحتاد السوفييتي سابقا نشطت 
العالقات بني العرب واالتراك من 
خالل ه����ذه املؤسس����ات ما دفع 
الى توطيده����ا رغم وجود فجوة 
اقتصادية كبيرة، والتي خففت من 
هذا الفراغ »اجلمعيات اخليرية« 
الفتا الى دور منظمة هيئة االغاثة 
االنسانية التي تعد الوحيدة التي 
تعمل في املجال اخليري، موضحا 
انها من افضل املراكز التي ميكن 

ان تعمل بها مع اآلخرين.
ومن جانبه اوضح مدير »بيتك 
التركي« افق عت����ان ان اجلانبني 
التركي والكويتي توصال الى شراكة 
من خالل هذه املؤسسة التي بدأت 
مبشروع كان رأسماله 15 مليون 
دوالر ومبس����اهمة كويتية حيث 
تأسس بنك التنمية االسالمي غير 
الربوي في تركيا في العام 1998.

مشيرا الى ان عددا من الكويتيني 
ش����اركوا في هذه املؤسسة التي 
اصبح����ت لديها ف����روع في دول 
اوروبي����ة وعربية خالل 23 عاما 
وامتالك سيولة تفوق 6 مليارات 
دوالر اضاف����ة ال����ى 150 فرعا في 

تركيا.
ولفت الى ان البنك اس����تطاع 
عرض افضل اخلدمات في العالم 
الذي مير بأزمة عاملية، مؤكدا على 
االستمرار في تطوير هذه الشراكة 

املتميزة.
وبدوره قال مدير قناة تركيا 
العربية سفر توران، بكل صراحة 

ويجب ان تعتبر مجتمعاتنا في 
اخلليج مما حصل في تركيا.

وأش����ار الى ان هن����اك مجاال 
للتعاون مع املجتمع املدني التركي 
فال يوجد تنسيق واضح في األعمال 
اخليرية واحلقوقية ونحن نطمح 

لذلك.
وتابع: ان األتراك أقدر منا على 
التحرك وسط آسيا واجلمعيات 
التركية أكث����ر فاعلية في جميع 
امليادين ونريد م����ن اخواننا في 
تركي����ا ان يكثفوا جهودهم هناك 
ألن هناك تغريبا وتنصيرا وحراكا 
إسرائيليا مكثفا ويجب ان نتصدى 
لهم، مش����يرا الى ان اننا نريد ان 
نعزز حضورنا الدولي من خالل 

االحتاد اخلليجي � التركي.

التباعد بين أبناء األمة

من جانبه، قال استاذ الفلسفة 
االس����المية في جامعة اسطنبول 
د.برهان اغلو »كان هناك توجه في 
الغرب لتكوين دولة متقدمة مما 
دعا املسلمني لالجتاه لهم ليتعلموا 
كيفية التقدم ولكن لألسف هناك 
من رجع الى تركيا محمال باالفكار 
القومية التي لو انتشرت في مكان 
فكر االمة فس����وف تسبب تباعدا 

كبيرا بني ابناء هذه االمة.
واض����اف ان القومية التركية 
اخذت تنمو رغم ارادة الش����عب 
وبدأ تطبيق فك����رة القومية مما 
دعا العرب الى التمسك بالقومية 
العربي����ة وهذا ما جع����ل العرب 
واالتراك يتفرقون، مشيرا الى ان 
هناك نخبة قومية تركية اجتهت 
الى التخلص من القومية العربية 
االس����المية ليعودوا الى القومية 

التركية فيما قبل االسالم.
وذك����ر اوغل����و ان القومي����ة 
التي نش����أت في عهد  العربي����ة 
العرب  جمال عبدالناصر فصلت 
عن االسالم مطالبني بفصل االسالم 
عن ثقافة الع����رب ولكن الثقافة 
االسالمية كانت موجودة منذ القدم 
وبذلك مت����ت ترجمة القرآن للغة 

التركية والعلوم كذلك.
الفتا ال����ى »ان ق����وة الثقافة 
االسالمية جعلت الشعب يتقوى 

وهذه التطورات التي حصلت لم 
حتقق الرفاهية والسعادة والسالم 
ألن الغرب استخدموا التكنولوجيا 
لتعميم الظلم، مضيفا ان صورة 
العالم اجلديد ليست جميلة وهي 
تصب في مصلح����ة الغرب الذي 
يسعى للسيطرة وتغليب مصلحته 

واحلق ال مكان له عندهم.
وأردف كوتان: ان الغرب انكشف 
للجميع وان حيلهم لم تنطل علينا 
وحادث احلادي عشر من سبتمبر 
الذي اتهم فيه املس����لمون واتهم 
اإلسالم باإلرهاب كل هذه دعايات 
مغرضة كما هي الدعاية املغرضة 
لدى العرب ان األتراك استعمروكم 
وكما س����وقوا لألتراك ان العرب 

خانوهم.

التآلف قوة

ولفت الى ان ديننا يؤكد أن في 
الفراق عذابا وفي التآلف قوة وعلى 
املسلمني ان يشكلوا احتادا مبنيا 
على القوة، متابعا ان انضمام تركيا 
ملنظمة العالم اإلسالمي كان خطوة 
جي����دة واآلن نخطو الى الدخول 
مبنطقة الدول الصناعية املسلمة 
للوصول الى املجتمع املسلم القوي 
فنحن نريد السلم ونريد العدالة 

تطوير العالقات

التي  ن����دوة »التحديات  وفي 
تواجه العالقات العربية � التركية« 
التركي  الوزراء  أكد نائب رئيس 
الس����ابق ورئيس مركز البحوث 
التركي����ة د.رجاء كوت����ان أهمية 
تطوير العالقات العربية � التركية 
خلدمة شعوب املنطقة واستثمار 
ثرواتها التي نهبتها القوى احملتلة 

واالستعمارية.
واضاف كوتان: نريد كمسلمني 
ان يعيش الناس في أرض حتكمها 
العدال����ة ويتمتع����ون بالرفاهية 
ان املسلمني  والس����الم، موضحا 
يعملون ألجل هذه النتيجة وهم 

يبذلون من أجل ذلك اجلهود.
وأشار كوتان الى ان احلضارة 
اإلسالمية التي ملكناها في املاضي 
لدينا مقوماتها اآلن وإن شاء اهلل 
ستكون مدينة اإلسالم هي احلاكمة، 
موضحا في عام 1920 جاءت القوى 
الغربي����ة لتحتلنا من خالل نهب 

ثرواتنا
وتابع: اليوم نشاهد احلرمان 
الدائم في بالدنا فاالستعمار يكلف 
الدول مبالغ باهظة كما هو احلال 
في أفغانس����تان، فأمي����ركا تدفع 
املليارات م����ن أجل هذا االحتالل، 

والتعاون واحلرية.
وزاد كوتان: يج����ب ان نعيد 
النظر في املناهج التعليمية لكي 
الذي نطمح  الى مبتغان����ا  نصل 

إليه.
بدوره، قال األمني العام للندوة 
العاملية للش����باب اإلس����المي في 
الرياض د.صالح الوهيبي: نحن 
أمة وسطا في كل شيء وينبغي 
ان نعود مع تركيا الى هذا املركز 
وهناك عمل حكومي متجه الى ذلك، 
الفتا الى اننا نعتقد ان احلكومات 
ه����ي الفاعلة في توطيد العالقات 
وهذا خطأ ويج����ب ان نعرف ان 
املجتم����ع املدني له دور فعال في 

ذلك.
واضاف: ان دخ����ل منظماتنا 
اخليرية ف����ي اخلليج ال يتجاوز 
ملي����ار دوالر وفي الدول الغربية 
يتجاوز 12% م����ن الناجت القومي 
له����م، الفتا الى انن����ا اجتهنا الى 
التواصل مع االخوة في تركيا بعد 
أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
لتكوين رابطة قوي����ة تعمل في 

املجال الدعوي.
ولفت الوهيبي الى انه يجب ان 
نطور عملتنا املدنية ونتواصل مع 
تركيا، فتركيا فيها تغيرات كبيرة 

مبينا ان الغرب يريدون ان يخلقوا 
عبيدا يعملون لديهم.

الغرب استثمر مواردنا

وأش����ار كوتان الى ان الغرب 
استثمر مواردنا في تطوره وان 
أردنا ان نتطور فيجب ان نكون 
مثل الغرب وهذه السياسة التي مت 

العمل بها في العالم اإلسالمي.
واضاف ان في تركيا موروثا 
ثقافي����ا ومنذ تغي����ر احلرف من 
العربي ال����ى الالتيني انقطع هذا 
امل����وروث، فتركي����ا كانت متتلك 
الكثير من املفردات العربية إال اننا 
جعلناها في سلة القمامة واستعنا 
باحلرف الالتيني وقطعنا الصلة 

باآلخرين.
وذكر كوتان اننا نستطيع ان 
نقول اليوم ان أميركا ظهر وجهها 
األسود فقد قامت احلربان العامليتان 
ليحتلوا العالم، والفنت التي ظهرت 
في العالم هي صناعة غربية، الفتا 
ال����ى ان احلرب الباردة لم تخلف 
إال اجلوع واحلرمان، والغرب بهذه 

الصورة هم من صنعوا الظلم.
وأش����ار الى ان نهاي����ة القرن 
العش����رين ش����هدت تط����ورات 
تكنولوجية ودخلنا القرن ال� 21 

ان ال� 100 سنة املاضية كانت فترة 
القطيع����ة بني الع����رب واالتراك 
وهي بسبب ما حصل في احلرب 
العاملية االولى، الفتا الى انه مع 
االسف نسينا فترة 400 عام مضت 
وركزنا نقاشنا على انهيار الدولة 

العثمانية.
واضاف كان لوسائل االعالم 
وجه س����لبي حيث تعرفنا على 
بعض من خالل املقاالت في وسائل 
االعالم الغربية واالتراك ترجموا 
مقاالت الغربيني عن العرب واخذوا 
ردود فعل منه����ا، وكذلك العرب، 

وهذا امر خاطئ.
وذكر ان لوسائل االعالم دورا 
فعاال في توطيد العالقات العربية 
� التركية حيث ان وسائل االعالم 
ركزت على السلبيات وكأن التاريخ 

كله سلبيات.
وقال توران: »إن ما كنا نشاهده 
ونسمعه هو ما كان يريده الغرب«، 
موضح����ا »ان الفضائية العربية 
التركية هي للمش����اهدين العرب 
للتعرف على تركيا بشكل مباشر 
ونري����د ان نتحدث م����ع اخواننا 
العرب بلغة مشتركة بيننا نفهمهم 
ويفهموننا، موضحا: هدفنا توضيح 
التاريخ التركي للعرب والتاريخ 

العربي لألتراك«.
وأفاد بأن هناك بعض العوامل 
التي تساهم في تطوير العالقات 
وهي قراءة التاريخ من جديد وفهمه 
وصياغته من جديد وبعد ذلك يجب 
التشجيع على تعليم اللغة العربية 
لألتراك وتشجيع العرب على تعلم 
اللغة التركية، متمنيا أن نصل الى 

توحيد مفاهيم اللغة.
وتابع ت����وران: يجب ان نركز 
على وس����ائل اإلعالم في تأثيرها 
على وعي املشاهدين ويجب ان ننفذ 
مشاريع مشتركة عربية � تركية، 
داعيا الى إنتاج أفالم مش����تركة، 
حيث ان املسلسالت التركية دخلت 
السوق العربي ولكن علينا ان ننقل 

املسلسالت العربية الى تركيا.
وأشار: أدعو الى تأسيس وكالة 
أنباء يشارك فيها اجلميع، حيث ان 
الوكاالت العاملية ترسل لنا الصور 

التي يريدونها.

مؤتمر العالقات العربية ـ التركية واصل حلقاته النقاشية

.. واملشاركون في احلديث باحللقة النقاشية الثانية )متني غوزال( املتحدثون في احللقة النقاشية االولى  

دعا الباحث في العالقات الدولية علي باكير الى استثمار الرأي 
العام على اسس متينة لتجاوز الفترة السلبية التي اعترت العالقات 

العربية ـ التركية خالل الـ 100 عام املاضية.
ــة التي كونها  ــورة االيجابي ــر في حديثه الص ــتذكر باكي واس
ــارع العربي حول تركيا وادوارها احملورية في قضايا متعددة  الش
ــرائيلي على غزة ودعمها  ــملت موقف تركيا من العدوان االس ش
ــطول احلرية، ما ادى الى ازدياد التعاطف في الشارع التركي  الس
جتاه القضايا العربية، مشيرا الى ان هذه املواقف دفعت الى قبول 
ــط  ــرق االوس الدور التركي. واضاف باكير ان ظروف منطقة الش
ــات، الفتا الى انه ال ميكن  ــة جدا وتتغير على اثرها التحالف متقلب
ــتقرار،  ــاء عالقات اقتصادية متطورة في منطقة ال تنعم باالس بن
ــن ان يلعب دورا مهما في قلب  ــدا على ان البعد الثقافي ميك مؤك
هرم هذه العالقات التي يحكمها هذا العامل، حيث يصبح الضغط 
من القاعدة في اجتاه السلطة السياسية، موضحا ان االعالم ميكن 

ــتغل في االستثمار بالرأي العام واحلاجة الى اختصاصيني  ان يس
ــى ان اجلهد املبذول غير  ــي العالقات العربية ـ التركية، الفتا ال ف
ــي ان تكون هي احملرك  ــوده العاطفة وال ميكن بالتال ــمي تق الرس

لهذه العالقات.
بدوره، قال الكاتب الصحافي في جريدة »ملي« التركية مصطفى 
ــليمة  ــس س اوزجان علينا ان نثبت قواعد جديدة مبنية على اس
وقوية والبد من ازالة الغبار العالق بيننا، مشيرا الى ضرورة بناء 

جسور من التواصل، السيما في املؤسسات االعالمية.
ــائل االعالم  ــابق كان هناك جهل لبعض وس وقال انه في الس
ــا نعتمدعلى  ــم العربي، وكن ــدث في العال ــن الذي يح ــة ع التركي
ــور، اما اآلن فالوضع اختلف  ــا فقط من اجل حتليل االم مصادرن
وبدأت تأتي الى تركيا بعض الصحف العربية مثل الشرق االوسط 
ــف التركية في  ــاك مندوبون للصح ــاة، كما انه اصبح هن واحلي

البلدان العربية.

دور للبعد الثقافي و بناء جسور التواصل

نطلب اسـتصدار بطاقات من المكتب الرئيسي للشركة 
بخلفية شعار مؤسسة البترول للتمتع بالمزايا المحرومين منها


