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تقارير من قبــل اللجنة للتأكد 
من تعديــل أوضاعها وتوافقها 
مع الشروط واملعايير املعتمدة.

واكد ان اجلوالت التفتيشية 
مســتمرة بشــكل دائم والفرق 
واللجان تعمل دون كلل للتأكد من 
التزام كافة املؤسسات باملعايير 

والضوابط املعتمدة 
وبني الصالح ان اعداد الطلبة 
للبعثــات اخلارجية ١5 طالبا 8 
صعوبــات تعليمية و٧ إعاقات 
مختلفة منها حالة إعاقة حركية 
متوســطة التخصص هندســة 
مدنية، حالة إعاقة حركية شديدة 
تخصص هندســة معمارية، 3 
حاالت جسدية متوسطة هندسة 
كهربائية، حالة سمعية شديدة 
هندسة كيميائية، حالة جسدية 

شديدة هندسة بترول.

الصالح لـ »األنباء«: 15 طالبًا ضمن
 البعثات اخلارجية لهيئة ذوي اإلعاقة

وبالنسبة للحاالت الـ 8 فهي 
من صعوبات التعلم تخصص 

إدارة أعمال وعالقات عامة.

بشرى شعبان

كشــف نائــب املديــر العام 
للقطاع التعليمي في هيئة ذوي 
اإلعاقة ماجد الصالح ان الهيئة 
متمثلة في فرق املتابعة والتدقيق 
علــى املــدارس ودور احلضانة 
واللجــان املختصــة تركز على 
متابعة اســتعدادات املؤسسات 
التعليمية اخلاصة بذوي اإلعاقة 

للعام الدراسي اجلديد.
واوضح في تصريح خاص 
لـــ »األنبــاء« ان فريق التدقيق 
واملتابعة باشر عمله بالزيارات 
املؤسســات  علــى  امليدانيــة 
التعليميــة منــذ بداية الشــهر 
اجلاري للتأكد من مدى مطابقتها 
للشــروط واملعاييــر خاصــة 
 ماجد الصالحللمؤسســات التي رفع بشانها 

توفير بدائل إستراتيجية حتل محل محطات حتلية املياه

»اخلط األخضر«: سّلمنا احلكومة مقترحًا لتأمني
 مياه الشرب في حال األزمات والكوارث

في املياه وتعتمد على مصدر 
وحيد لتوفير مياه الشرب هو 
اخلليج العربــي، كما أن مياه 
اخلليــج العربي تتعرض من 
آن آلخر ملشــاكل تلوث بيئي 
تهــدد محطات حتليــة املياه 
مثلما حــدث مؤخرا مع بقعة 
الزيت، باإلضافة إلى أن الطبيعة 
اجليوسياسية للمنطقة جتعلها 
ضمن مناطق األزمات واحلروب 
والكوارث في العالم، ولذلك فإن 
إيجاد بدائل إستراتيجية لتأمني 
مياه الشــرب يجب أن يكون 
ضمن األولويات االستراتيجية 
للحكومة خالل الفترة املقبلة 
خصوصا ان خطط الطوارئ 
املعمول بها حاليا التزال تعتمد 
فقط على محطات حتلية املياه 
فــي توفير مياه الشــرب عند 
األزمــات القصيــرة، بينما ال 
توجد بدائل استراتيجية عند 

األزمات الطويلة واملمتدة.
كمــا مت بحــث مشــكلة 
اســتمرار االنبعاثات الغازية 
الســامة من محطــات الطاقة 
التابعة لوزارة الكهرباء واملاء 
وضرورة معاجلة هذه املشكلة 

التي باتت تؤثر على املجتمع 
بيئيــا وصحيــا. وأضافــت 
»اخلط األخضــر« انها طلبت 
من املرزوق ان تقوم شركة نفط 
الكويت نظرا المتالكها ألراضي 
شاســعة، بتكثيــف وزيــادة 
تشــجير وتخضير احليازات 
التابعة لها خاصة املساحات 
الشاسعة حول احلقول النفطية 
حتــى تســاهم في احلــد من 
زحف الرمال وآثار العواصف 
الغبارية التي تتعرض لها البالد 
وتلطيف األجــواء واحلد من 

التلوث.
وأشارت الى أنه نظرا لتكرار 
الشكاوى جتاه انبعاث لروائح 
وغازات من املصافي واحلقول 
النفطيــة، ومبا أن الشــركات 
النفطية متتلك منظومة رصد 
بيئي خاصة بهــا تعمل على 
مدار الســاعة فقــد مت الطلب 
من الوزيــر املرزوق أن تعزز 
الشــركات النفطية شفافيتها 
والتزامها البيئي بنشر القراءات 
البيئية التي تقــوم برصدها 
داخــل وحــول منشــآتها في 

مواقعها اإللكترونية. 

ودون وســطاء سفنا لتحلية 
مياه البحر تتمركز في أماكن 
آمنة في البحر وتتم االستفادة 
منها عنــد الضــرورة وتنقل 
امليــاه منها بواســطة ســفن 
متخصصــة. وأكــدت »اخلط 
األخضــر« ان احلكومة متلك 
اإلمكانيــات الالزمــة لتنفيــذ 
املقترح االستراتيجي، كما ان 
البالد بحاجة ماسة اليه نظرا 
لكون الكويت تقع ضمن الدول 
التــي تعاني من ندرة وشــح 

أعلنــت جماعــة اخلــط 
األخضر البيئية انها ســلمت 
احلكومــة رســميا مقترحهــا 
اإلستراتيجي املتعلق بتأمني 
مياه الشــرب للبالد في حال 
األزمات والكوارث التي قد تؤدي 
إلى تعطيل أو تقليص إمدادات 

مياه الشرب.
وكشفت »اخلط األخضر« 
فــي بيان ان الناشــط البيئي 
خالد الهاجري رئيس جماعة 
اخلــط األخضر البيئية بحث 
مع وزير النفط وزير الكهرباء 
واملــاء م.عصام املــرزوق هذا 
املقتــرح خــالل اجتماع بيئي 
لبحث القضايا وامللفات البيئية 
املتعلقة بالقطاعات التي يشرف 

عليها املرزوق.
وأشارت »اخلط األخضر« 
الى ان املقترح يقضي بضرورة 
توفير بدائل إستراتيجية حتل 
محل محطات حتلية املياه في 
حــال تعرضــت ألي عطل أو 
في حال تلــوث مياه اخلليج 
بشــكل يصعب معه حتليتها 
للشرب. ويقضي املقترح بأن 
متتلك احلكومة بشكل مباشر 

م.عصام املرزوق وخالد الهاجري

لسنا دعاة تسيّب ولكن نسعى لتحسني إنتاجية العمال في املواقع اخلارجية

بن خواش لـ »األنباء«: جتمع املهندسني يرفض قرار البصمة
القول »لسنا دعاة تسيب 
او إهمال في العمل ولكننا 
نسعى لتحســني إنتاجية 
املوظف وخاصة في املواقع 

خارج الدوام«.
ختــام  فــي  واعلــن 
جتمــع  ان  تصريحاتــه 
الكـويتـــني  املهـــندسني 
نــدوة  إقـــامة  بصـــدد 
جماهيرية ملنـاقشـة هــذا 
االمــر وايصــال صــوت 
املهندس للمسؤولني لوأد 

هذا التعقيد االداري املزمع 
تطبيقه في مطلع اكتوبر 

املقبل.
واشــار الــى ان الندوة 
ستقـام مسـاء اليـوم السبت 
فــي ديوانيــة م.العويــد 
الـعتيبي مبنطقـة خيطان 
قطعـة 5 شـارع عبدالرحمن 
بن عـوف منزل 38 الساعة 
8 مســاء بحضور عدد من 
االمــة واملختصني  نــواب 

واملعنيني باألمر.

البصمة نهائيا لعدم تعطيل 
العمل وتوفير بيئة صحية 
لإلنتاج للمهندس والفنيني 

والعمال.
 وأشاد على ان حتديد 
اإلجناز يكــون عن طريق 
إنتاجيــة املوظف وحجم 
ما يبذله من جهود خلدمة 
الوطن في اي موقع وليس 
عن طريق البصمة والدوام 

فقط.
وشدد بن خواش على 

أسامة أبوالسعود

أعلــن رئيــس جتمــع 
املهندسني الكويتيني م.محمد 
بن خــواش رفض التجمع 
لقرار تطبيق بصمة الدوام 
علــى العاملني فــي املواقع 

املختلفة.
وطالــب بن خواش في 
تصريح لـ »األنباء« بتوفير 
بصمة الدوام فــي املواقع 
م. محمد بن خواش االنشــائية او إعفائهم من 

بحث مشكلة 
استمرار االنبعاثات 
الغازية السامة من 

محطات الطاقة

السعد: الشباب املصري قوة اقتصادية هائلة 
ينقصها الدعم واملساندة

شرم الشيخ - هناء السيد

اختتمــت فعاليات مؤمتر 
»مصر بــاب الوصــل« الذي 
عقد خــالل الفترة من ١3 ـ ١5 
ســبتمبر اجلــاري، بحضور 
ورئاسة رئيس مجلس سيدات 
األعمال العرب الشيخة حصة 
السعد، وم. أسامة كمال وزير 
البتــرول األســبق، ووفد من 
االحتاد الكويتــي لصاحبات 
األعمال واملهن واملشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة وهن: 
شــعاع القصيبــي، وأســيل 
املزيد، وشروق ساملني، وفاطمة 
أمير، فضال عن عدد كبير من 

املستثمرين العرب.
وقالت الشــيخة د. حصة 
الســعد انها تثق في القيادة 
احلكيمة للرئيس عبدالفتاح 
السيســي رئيــس جمهورية 
مصــر العربيــة، وفــي دور 
الشــباب املصري الذي ميثل 
غالبية الشعب املصري بعدد 
٢8 مليون نسمة، أي ما يعادل 
3١% من حجم الســكان وهي 

أعلى النسب العاملية.
الشيخة حصة السعد وعدد من املشاركات في املؤمتروأضافت أن الشــباب هم 

خالل مؤمتر »مصر باب الوصل«

الكويت تأمل أن يؤدي املنتدى االقتصادي 
لبناء شراكة تنموية مع تركيا

اســطنبول - كونــا: أعرب 
أمني الصندوق الفخري وعضو 
مجلــس اإلدارة وهيئة املكتب 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبداهلل احلميضي امس عن أمله 
في أن يؤدي املنتدى االقتصادي 
التركي - الكويتي لبناء شراكة 
تنموية تسهم في رفاه شعبي 
البلدين وتعزيز سالم املنطقة.

جاء ذلك في كلمة للحميضي 
أمام اجتماع املنتدى االقتصادي 
التركــي املنعقــد فــي مدينــة 
اسطنبول، بحضور نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير املالية 
أنــس الصالح، ووزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب بالوكالة خالد الروضان، 
ووزير االقتصــاد التركي نهاد 
زيبكجي وكبار املسؤولني ورجال 

األعمال في كال البلدين.
وقال احلميضي ان القيادات 
السياسية في البلدين تبادلت 
اكثر من عشــر زيارات رسمية 
خــالل العقــد األخيــر لتوثيق 
التعاون في جميع املجاالت بني 

الدولتني الصديقتني.
وأشــار إلــى ان آخــر هــذه 
الزيــارات الرفيعــة املســتوى 
زيــارة الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان للكويت في يوليو 
املاضي وزيارة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى 

أنقرة في مارس املاضي.
وأضــاف ان ســمو رئيــس 
مجلــس الوزراء الشــيخ جابر 
املبارك التقى أمس األول نظيره 
التركي بن علي يلدرمي في أنقرة 
لبحــث التعــاون االقتصــادي 
الكويتــي- التركــي كأولويــة 
واضحة في مباحثاتهما رغم كل 
القضايا الصعبة التي تشــغل 

املنطقة والعالم.
واكد ان هذه احلقيقة تفسر 
مناســبة ودوافــع وأهداف هذا 
املنتدى الذي تعتز غرفة جتارة 
وصناعة الكويت بالتعاون في 
تنظيمه مع احتاد الغرف وتبادل 

السلع التركية.
الــى ان االقتصــاد  ولفــت 
التركي متكن خالل عقدين فقط 
من التقدم من املوقع الـ ١١١ الى 
املوقع الـ ١٧ بني اقتصادات العالم 
وإلى املركز األول على مستوى 

جتارة  بغرفة  املكتب  وهيئة  اإلدارة  مجلس  وعضو  الفخري  الصندوق  أمني 
وصناعة الكويت عبداهلل احلميضي متحدثا

اقتصادات الشــرق األوسط ما 
يضع التجربة التنموية التركية 
فــي طليعة التجــارب العاملية 
امللهمة في اإلصالح االقتصادي.

وأشار أيضا الى أداء االقتصاد 
الكويتــي ومنظومة املشــاريع 
احليوية ومنظومة التشريعات 
احلديثــة التي تدعم وترســخ 
عملية النمو املتوازن لتحقيق 
اإلصــالح االقتصــادي واملالي 
وبناء اقتصاد قائم على الكفاءة 
واالنفتاح في إطار رؤية الكويت 

لعام ٢٠35.
التعــاون  ان  وأوضــح 
االقتصادي بني تركيا والكويت 
سجل تقدما فعليا ال ميكن التقليل 
من شأنه وال ميكن التعبير عن 
الرضا مبســتواه، مشــيرا الى 
ان حجــم التبادل التجاري بني 
البلديــن ارتفع من 3٠٠ مليون 
دوالر في عام ٢٠٠3 إلى ١.3 مليار 

دوالر العام املاضي.
وبــني ان حجــم املشــاريع 
التي تنفذها الشركات التركية 
في الكويت حقق زيادة من 5٠٠ 
مليون دوالر في عام ٢٠٠3 إلى 
أكثر من ٦.٦ مليارات دوالر في 
العام احلالي، مشــيدا بالريادة 
الكويتيــة املبكــرة فــي توجه 
االســتثمارات اخلليجيــة إلى 

تركيا.
واعــرب عن تطلــع القطاع 
اخلــاص الكويتــي الــى الثقة 
والرضــا ببرنامــج اإلصــالح 
االقتصــادي الــذي حقق تقدما 
كبيرا في بيئة االستثمار الكويتي 
ومعرفته التامة بالفرص الرحبة 
والكثيرة في تركيا والتي تبقى 
دائما جاذبة للعمل مع الشركاء 

االتراك.

ودعا إلى العمل على تخفيض 
تكاليف النقل بني تركيا ومنطقة 
اخلليج ملا لذلك من اثر بالغ في 
رفع حجــم التبــادل التجاري، 
وتعاون الغــرف التجارية في 
البلدين لدفع تيسير وتطوير 
وسائل النقل وكفاءتها والسعي 
إلى أن تكون الكويت مضيفا عالي 
الكفاءة الســتثمارات مشتركة 
في فــروع ملصانــع ومنتجات 
تركيــة عديدة. وأكــد ان هيئة 
تشــجيع االســتثمار املباشــر 
في الكويت قــادرة على تقدمي 
حوافز وتشجيعات مؤثرة في 

هذا الصدد.
مــن جانبــه، أشــاد نائــب 
رئيــس احتاد الغرف والســلع 
التركية حليم ميتي بالعالقات 
التركيــة - الكويتيــة واصفــا 
إياها بالقوية واملتينة، مشيرا 
إلــى ان هذه العالقات شــهدت 
تطورا ملحوظا خالل السنوات 
املاضية بفضل الزيارات املتبادلة 
بني البلدين. وقال ميتي: »كرجال 
أعمال اتراك نولي أهمية بالغة 
لتعزيز التعاون مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي واالرتقاء بها 
إلى أعلى املستويات في املستقبل 
القريب«. وأعرب عن أمله في ان 
يتم بالقريب العاجل الوصول إلى 
تطبيق اتفاقية التجارة احلرة 
بني تركيا ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.

طاقة العمل واإلنتاج والتنمية، 
واحلكومة املصرية فطنت لهذا 
الكنز وبدأت في تأهيل الكوادر 
الشــابة وجتهيزها للقيادة. 
مشيدة بدور الرئيس السيسي 
في رعايته للمؤمترات اخلاصة 
بالشــباب صانعي املستقبل 
بآمالهم وطموحاتهم وأعمالهم 
التي تنمــو وتزدهر، مؤكدة 
الشــباب املصــري قــوة  أن 
اقتصاديــة هائلــة ينقصهــا 
الدعم واملساندة، وهنا يأتي 
دور أصحاب اخلبرات ورؤوس 
األمــوال في إعداد جيل جديد 

من بناة األوطان.
ولفتت السعد الى أن املؤمتر 
استهدف جذب االستثمارات 
العربية، وبحث الفرص املتاحة 
لدعم أنشــطة وأفكار شباب 
األعمال والتعاون معهم لتنفيذ 
طموحاتهم على أرض الواقع، 
مشــيرة إلى دور املجلس في 
مســاندة مصر في ظل حزمة 
من إصالحاتهــا االقتصادية 
لتصحيح املسار االقتصادي.

أكد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.287 مليار دوالر في 2016

الروضان يدعو الشركات التركية لالستثمار في الكويت

اســطنبول - كونــا: دعا 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
بالوكالــة خالــد الروضــان 
الشركات التركية لالستثمار 
في الكويت، التي تزخر بالعديد 
من الفرص االستثمارية املتاحة 
أمــام املســتثمرين األتــراك 
واملســاهمة فــي مشــروعات 
التنميــة املطروحــة ضمــن 
خطتها للتحول إلى مركز مالي 

وجتاري واقليمي.
جاء ذلك في كلمة الروضان 
أمس أمــام اجتمــاع املنتدى 
االقتصــادي التركــي املنعقد 
في مدينة اسطنبول، بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املاليــة أنس الصالح 
ووزير االقتصاد التركي نهاد 
زيبكجــي وكبار املســؤولني 
ورجال األعمال في كال البلدين.
وأعرب الروضان عن أمله 
وتطلعــه بأن تشــهد العالقة 
بني البلدين مزيدا من التطور 
والشراكة على املستويات كافة، 
مشــيرا الــى ان تركيا متتلك 
املوقع األكبر في خارطة التقدم 
والتطور والبالد التي يشــهد 
لها اجلميع بصالبة اقتصادها 

ومتانته.
وقال ان العالم يعيش حالة 
من االضطــراب األمني حيث 
عانت تركيا وبكل أسف من هذا 
االضطراب وتعرضت حلوادث 
عديدة لم تســتطع النيل من 
ارادة الشــعب التركــي، الذي 
التف حول وطنه ومؤسساته 
الدستورية بكل ما أوتي من ارث 
مليء باملجد واملواقف اخلالدة.
وأضاف الروضان أنه من 
مقتضيات هــذه احلالة التي 
يعيشها العالم في كل أصقاعه 
تتحتــم علــى االقتصاديــات 
الكبيــرة ان تقوي اســتقرار 
األوطــان عبــر مــد جســور 

االقتصاد وجناح االستثمارات 
وعقود الشراكة.

وأوضــح أنه »مــا يبعث 
في نفوســنا اطمئنانا كبيرا 
وارتياحــا مميــزا ان الكويت 
ترتبــط بجمهوريــة تركيــا 
االتفاقيــات  مــن  بالعديــد 
االقتصادية املوقعة وقنوات 
االستثمار املتاحة التي نتطلع 
الســتمرارها فــي املجــاالت 
التجاريــة واالقتصادية كافة 
بني البلدين الصديقني، مؤكدا 
ان مــا يدلل علــى متانة هذه 
العالقات االقتصادية ارتفاع 
حجــم التبــادل التجاري بني 
بلدينا الى ١.٢8٧ مليار دوالر 
في عام ٢٠١٦، ووصلت قيمة 
حجم الصادرات التركية إلى 
الكويــت 43١ مليــون دوالر 
فيما بلغت قيمة الواردات 85٦ 

مليون دوالر.
ولفت الى ان عدد الشركات 
االســتثمارية ذات رأس املال 
الكويتي في تركيــا بلغ ٢8٠ 
شــركة اضافة إلى 388 فرعا 
لبنك )كويت ترك( الذي ميتلك 
بيت التمويل الكويتي نسبة 
٦٢.٢4% من اسهمه إلى جانب 
امتالك بنك برقان اســهما في 

احد البنوك التركية.
وبــني ان عــدد املواطنــني 
الكويتيني الذين زاروا تركيا 
١8٠ ألف سائح في العام املاضي 
و95 ألف شخص في النصف 

األول من العام احلالي.
وأضــاف ان الكويت تأتي 
في املرتبة األولــى في مجال 
االســتثمارات بالعقارات في 
تركيــا علــى مســتوى دول 
اخلليج حيث يتملك الكويتيون 
اكثر من ستة آالف عقار منها 
١٦4٠ عقارا مت شراؤها في العام 

املاضي.
وفي املقابل، قال الروضان 
ان تركيا حلت في املركز الـ ١4 

في ترتيب الدول بالنسبة إلى 
حجم الواردات إلى الكويت في 
الربع الثالث من ٢٠١٦ مسجلة 
نحو ١٢٠ مليون دوالر، في حني 
جاءت تركيا باملرتبة الـ ١5 من 
بــني اهم الــدول املصدر اليها 

بنحو ١9 مليون دوالر.
مســاهمة  إلــى  وأشــار 
الشــركات التركية في تنفيذ 
مشاريع بالكويت والتي تبلغ 
3٠ مشروعا تنفذها مبا فيها 
مشروع تطوير مطار الكويت 
الدولــي الــذي تنفذه شــركة 
)ليماك( التركية لالنشــاءات 
بقيمة تبلغ نحو ٦.3 مليارات 
دوالر يقابلهــا نحو ١.٧ مليار 
دوالر حجــم االســتثمارات 
الكويتية املباشرة في تركيا.

وأعرب الوزير الروضان 
عن اعتقاده بأن املستويات 
احلالية للتبادل التجاري ال 
ترقى إلى مستوى الطموحات 
املعقودة على عالقات الكويت 
بدولــة بحجــم ومســتوى 
تركيا، مقارنــة مبا ميتلكه 
البلــدان من قــدرات تخول 
لهما مضاعفته بشكل سريع 
متطلعا إلــى زيادة التبادل 
التجاري واالستثماري في 
ظــل الركائــز االقتصاديــة 

املتنوعة التي جتمعهما.
من جانبه، أكد زبيكجي أن 
العالقات التركية- الكويتية 
شــهدت تطــورا ملحوظا في 
الفتــرة األخيــرة خاصة في 

املجاالت االقتصادية.
وقــال ان الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان سيقوم 
بزيارة قريبة الى الكويت مقابل 
انتظار زيارة لصاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 

إلى تركيا.
واعتبــر وزيــر االقتصاد 
التركــي نهــاد زيبكجــي ان 
زيارة ســمو رئيــس مجلس 

الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
إلى انقرة كانت مثمرة للغاية 
على جميع األصعدة السياسة 

واالقتصادية.
وأعرب عــن متنياته بان 
يســاهم املنتدى في االرتقاء 
مبستوى العالقات االقتصادية 
بني البلدين، مشــيرا إلى انه 
تناول هذه املسألة بالتفصيل 

مع الوزير الروضان.
وأضاف انه ينبغي األخذ 
فــي االعتبــار اجلهــود الذي 
يبذلها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في تعزيز 
العالقات بني البلدين وأيضا 
جهود الرئيس التركي لتقريب 
وجهات النظر بني البلدين في 

العديد من القضايا.
وأضاف: »نســعى إلى ان 
حتتل تركيا املرتبة الثانية من 
بني الدول األسرع منوا خالل 
املرحلة املقبلة«، مشــيرا الى 
ارتفاع الصادرات التركية إلى 

١٧٠ مليار دوالر.
وقــال الوزيــر التركي ان 
الكويت تعتبر نافذة لتركيا إلى 
منطقة اخلليج وأيضا تركيا 
نافذة للكويت ألوروبا، الفتا إلى 
وجود تعاون تركي- كويتي 
في مجال الزراعة والسياحة 
والسياحة العالجية ومجاالت 

اخرى.
وقال ان حجم التجارة بني 
البلدين وصــل اخيرا الى ١.٢ 
مليار دوالر، مشــيرا إلى انه 
لــم يرتق بعد إلى املســتوى 

املطلوب.
وأعرب عن أمله في زيادة 
حجــم التبــادل التجاري بني 
البلديــن إلى مليــار ونصف 
املليار خالل نهاية العام احلالي، 
الفتــا إلى العمل على تطبيق 
اتفاقيــة التجــارة احلرة بني 
تركيا ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.

الشباب  لشؤون  الدولة  والصناعة ووزير  التجارة  الصالح ووزير  أنس  املالية  الوزراء ووزير  رئيس مجلس  نائب 
بالوكالة خالد الروضان ووزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي وكبار املسؤولني ورجال األعمال خالل املنتدى الوزير الروضان يدعو الشركات التركية لالستفادة من الفرص االستثمارية

الكويت تأتي في 
املرتبة األولى 

خليجيًا في 
مجال االستثمار 

بالعقارات في 
تركيا

وزير االقتصاد 
التركي: الكويت 
نافذة تركيا إلى 
منطقة اخلليج 

وتركيا نافذة 
الكويت ألوروبا

نسعى إلى أن 
حتتل تركيا املرتبة 

الثانية من بني 
الدول األسرع منواً 

خالل املرحلة 
املقبلة


