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اهتمام حكومي 
بالسماح للعرب 

بالتملك في تركيا 
وإزالة عقبات التملك 

احلر للخليجيني

خططنا لنضع 
االقتصاد التركي ضمن 

أكبر 10 اقتصادات 
في العالم وحتويل 

إسطنبول ملركز 
جتاري عاملي

جاهزة ملثل هذه اخلطوة وان 
االبواب مشرعة لها، مضيفا ان 
بالده بصدد اتخاذ خطوة مهمة 
في هذا االطار س���يتم اعالنها 

هذا العام.
ازالة تاش���يرات  وبش���ان 
الدخول ملواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي والس���ماح 
لهم بالتملك احل���ر في تركيا 
اكد وج���ود اهتم���ام حكومي 
بالسماح ملواطني الدول العربية 
بالتملك احلر للعقار في تركيا 
»وهي خطوة من شانها جذب 
االستثمارات العربية الى بالده« 
مبينا ان متلك العقار في الوقت 

احلالي متاح للشركات فقط.
واكد ان احلكومة بصدد ازالة 
العقبات القانونية التي تعيق 
السماح لالفراد في دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي بالتملك 
املباشر للعقارات داخل تركيا. 
وذكر ان »توقيع اتفاق جتارة 
حرة بني بالده ودول املجلس 
سيس���هل العمل بني اجلانبني 
الغاء  الس���يما في موض���وع 
تاشيرات الدخول املفروضة على 
مواطني كال اجلانبني« معتبرا 
ان التاش���يرات يجب ان تلغى 
لتشجيع حركة التنقل لالفراد 

ورؤوس االموال.
وقال ان »دخ���ول مواطني 
دول مجل���س التع���اون ال���ى 
تركيا سهل وال يتطلب سوى 
احلصول على تاشيرة من املنفذ 
احلدودي بينما ال يتوافر ذلك 
للمواطن التركي الراغب بزيارة 
دول املجلس اذ يواجه عقبات 
وبطئا ف���ي اجراءات احلصول 
الدخول الي من  على تاشيرة 

دول املجلس«.
وحول تاثر تركيا بالتطورات 
السلبية في محيطها اجلغرافي 
وغياب االستقرار في املنطقة 
اقر باباجان بان هذه التطورات 
تركت بعض االثار السلبية على 
االقتصاد التركي وان التغييرات 
التي حصلت في بعض الدول 
افق���دت الصادرات  العربي���ة 
التركي���ة اس���واقا مهمة لكنه 
الفقدان  متفائل بتعويض هذا 
قريبا بعد استعادة االستقرار 

في هذه الدول.

ومشروعات البتروكيماويات.
واضاف ان صناعة السيارات 
والصناعات املس���اندة لها هي 
اكثر القطاعات االقتصادية جذبا 
لالستثمارات االجنبية الى جانب 
صناعة االلكترونيات واالجهزة 
املنزلية والصناعات العسكرية 
الت���ي اصبحت تلبي 50 % من 
احتياجات اجليش التركي من 

العتاد العسكري.
واعتب���ر ان االصالح���ات 
الداخلي���ة هي مهم���ة لبالده 
العربية مبديا  ولدول املنطقة 
استعداد بالده لنقل جتربتها 
الى الدول العربية التي تخطط 
الصالح انظمتها السياس���ية 

واالقتصادية.
وقال ان تركيا تتعاون حاليا 
مع مصر وتونس وليبيا التي 
ش���هدت حتوالت دميوقراطية 
من اجل نقل خبراتها في عملية 
االص���الح وحتقي���ق التنمية 

االقتصادية والبشرية.
وردا على سؤال من اعضاء 
الوفد حول االتفاقيات املوقعة 
بني تركيا والكويت واحلاجة 
لتفعيلها اكد باباجان ان تركيا 

وكش���ف ان بالده تخطط 
ملواصلة معدل النمو االقتصادي 
الذي سجل العام املاضي ثاني 
اكبر معدل في العالم بعد الصني 

بعدما بلغ %8.
واك���د ان احلكومة وضعت 
خططا لتضع االقتصاد التركي 
ضمن اكبر عش���رة اقتصادات 
عاملية بحلول عام 2023 الذي 
يصادف الذكرى املئوية لنشوء 

اجلمهورية في تركيا.
وق���ال ان احلكومة تخطط 
ايضا لتحويل مدينة اسطنبول 
كبرى املدن التركية الى مركز 
جت���اري ومال���ي عاملي خالل 
الفترة املقبلة وذلك عبر س���ن 
تشريعات وقوانني تقضي على 
البيروقراطية والروتني االداري 
من اجل استقطاب املؤسسات 
واملراك���ز االقتصادية العاملية 

لنقل مكاتبها الى اسطنبول.
واكد املسؤول التركي ان بالده 
اقرت تشريعات من اجل جذب 
االستثمارات االجنبية وتسهيل 
تدفق رؤوس االموال االجنبية 
الى القطاعات املهمة اقتصاديا 
النووية  الطاقة  السيما قطاع 

ال���ى االصالحات  واش���ار 
االقتصادية التي سنتها احلكومة 
في الس���نوات االخي���رة قائال 
انها ش���ملت النظام املصرفي 
والتأمينات االجتماعية وقانون 
البطالة واالجور كما استهدفت 
اص���الح نظام املالي���ة العامة 
العادة التوازن الى املصروفات 

وااليرادات.
الى احتياجات  كما اش���ار 
انها  الطاق���ة مبينا  البالد من 
تستورد ثلثي احتياجاتها من 

النفط اخلام من اخلارج.
واكد ان االحتياطات النفطية 
بالكاد تسد باقي االحتياجات في 
الطبيعي  الغاز  حني تستورد 
بالكامل من اخلارج على الرغم 
من عملي���ات التنقيب التي لم 
تس���فر عن أي اكتشاف للغاز 

الطبيعي حتى االن.
وذك���ر ان االقتصاد التركي 
تضاعف ثالث مرات في السنوات 
العشر املاضية وترافق ذلك مع 
ارتفاع متوسط الدخل الفردي 
مبع���دل مماثل، الفت���ا الى ان 
اقتصاد بالده يحتل املرتبة ال�16 

حاليا على مستوى العالم.

التعاون في مجال االستثمارات 
املتبادلة والدخول في مشروعات 

اقتصادية مشتركة.
وق���ال ان بالده عازمة على 
توطيد عالقاتها مع دول املجلس 
ككيان واح���د في كل املجاالت 
الى املساعي  املتاحة مش���يرا 
اتفاق  الى  املبذولة للتوص���ل 
جتارة حرة بني الطرفني يذلل 
ق���د تعترض  التي  العقب���ات 

التعاون اجلماعي.
واشار الى الوضع السياسي 
واالقتصادي في بالده في ضوء 
عملي���ة االصالح التي اطلقتها 
حكومة رجب طيب اردوغان منذ 
وصولها الى السلطة ثالث مرات 
متتالية في غضون السنوات 
العشر االخيرة وقال ان تركيا 
مازالت تعيش مرحلة اصالح 
في كل املجاالت السيما النظام 

الدميوقراطي.
واضاف باباجان ان احلكومة 
تس���عى لتحوي���ل تركيا الى 
الكل  دولة قانون ومؤسسات 
فيها يعرف حقوقه وواجباته 
ويعيش فيها املواطنون بعدالة 

وطمأنينة.

كونا � أنقرة � محمد املطيري: 
أكد نائب رئيس الوزراء التركي 
للش���ؤون االقتصادي���ة علي 
العالقات  باباجان خصوصية 
بني بالده والكويت ووصف هذه 
العالقات بانها »وثيقة وممتازة 
امكانية لالرتقاء بها  وان ثمة 

في املجال االقتصادي«.
وقال باباج���ان في لقاء مع 
الوفد الصحافي الكويتي عالي 
املستوى الذي يزور انقرة حاليا 
ان هذه العالقات »خاصة جدا 
وممتازة« السيما على الصعيد 
االقتصادي وان���ه »من املمكن 
ان ندف���ع به���ا ال���ى مزيد من 

التطور«.
واضاف باباجان ان بالده تريد 
دعم التبادل التجاري مع الكويت 
وتعزيز االستثمارات املتبادلة 
كما تريد فتح مجاالت اوس���ع 
من التعاون االقتصادي لتشمل 
قطاعات اقتصادية اخرى معتبرا 
االرقام االقتصادية احلالية في 
هذا االطار »عادية« وال تعكس 
النمو احلقيق���ي احلاصل في 

العالقات الثنائية.
واكد ان العالقات السياسية 
بني البلدين ممتازة اذ تش���هد 
تشاورا وتنس���يقا مستمرين 
في احملافل الدولية مشيرا الى 
الدور ال���ذي لعبه حينما كان 
وزيرا للخارجية في عام 2008 
لتوثي���ق العالقات مع مجلس 

التعاون اخلليجي.
واستذكر توقيع بالده ودول 
مجلس التعاون اتفاقية للتعاون 
مت مبوجبها وضع الية الجراء 
ح���وار اس���تراتيجي وتنص 
على عقد وزراء اخلارجية في 
كال اجلانب���ني اجتماعا دوريا 
كل ع���ام لتفعي���ل التع���اون 
السياسي واالقتصادي والثقافي 

واالمني.
واكد ان ه���ذا االتفاق اتاح 
للجانب���ني اقامة منتدى اعمال 
س���نوي يلتق���ي في���ه رجال 
االعمال من تركيا ودول مجلس 
التعاون اخلليجي لبحث فرص 

نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون االقتصادية متوسطا سفيرنا في تركيا عبداهلل الذويخ والوفد الصحافي الكويتي  )ماجد السابج(

باباجان متوسطا السفير الذويخ ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد علي باباجان مع السفير الذويخ ورئيس التحرير الزميل يوسف املرزوق

أعضاء الوفد

حضور اللقاء

ويضم الوفد الذي بدأ يوم 
امس االول زيارة رسمية الى 
تركيا تستمر ستة ايام رئيس 

جمعية الصحافيني الكويتية 
نائب رئيس مجلس ادارة 

وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
احمد يوسف بهبهاني ورئيس 
التحرير الزميل يوسف خالد 

املرزوق ورئيس حترير »كونا« 
راشد الرويشد ورئيس حترير 

جريدة »الراي« ماجد العلي 
ورئيس حترير جريدة »النهار« 

عماد بوخمسني.
كما يضم الوفد رئيس حترير 
جريدة »كويت تاميز« الناطقة 

باالجنليزية عبدالرحمن العليان 
ونائب رئيس التحرير منسق 
الزيارة الزميل عدنان الراشد 
ونائب رئيس حترير جريدة 

»اجلريدة« سعود العنزي ونائب 
رئيس حترير مجلة »اليقظة« 
داليا بهبهاني واملصور ماجد 

السابج.

حضر اللقاء اعضاء الوفد 
الصحافي الكويتي وعميد السلك 

الديبلوماسي سفير الكويت 
عبداهلل الذويخ.

حكومتنا تسعى 
لتحويل تركيا لدولة 
قانون ومؤسسات 
 واقتصادنا تضاعف

3 مرات في السنوات 
العشر األخيرة

تركيا مازالت تعيش 
مرحلة إصالح في 

كل املجاالت السيما 
النظام الدميوقراطي

نريد زيادة دعم 
التبادل التجاري وتعزيز 
االستثمارات املتبادلة 
وفتح مجاالت أوسع 

من التعاون 
االقتصادي

مساع للتوصل التفاق 
جتارة حرة بني تركيا 

ومجلس التعاون 
يذلل العقبات أمام 

التعاون اجلماعي

دخول مواطني 
التعاون لتركيا ال 

يتطلب سوى تأشيرة 
في املنافذ احلدودية

نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون االقتصادية استقبل الوفد الصحافي الكويتي عالي املستوى الذي يزور أنقرة

باباجان: العالقات الكويتية ـ التركية »خاصة جدًا وممتازة« وسندفعها ملزيد من التطور


