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الرئيس التركي عبداهلل غول متوسطا أعضاء الوفد الصحافي الكويتي

عّبر خالل لقائه الوفد الصحافي الكويتي الزائر لتركيا عن القلق إزاء اخلالف بني إيران والغرب حول ملفها النووي

الرئيس غول: تركيا تنسق مع جامعة الدول العربية بشأن سورية
وال نرى نذرًا للحرب في الشرق األوسط

الرئيس التركي عبداهلل غول ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

مخيم لالجئني السوريني على احلدود التركية

الرئيس التركي عبداهلل غول ومنسق الزيارة الزميل عدنان الراشدالرئيس عبداهلل غول ورئيس جمعية الصحافيني الزميل أحمد بهبهاني

أنقرةـ  محمد املطيريـ  كونا: 
أكد الرئيس التركي عبداهلل غول 
ان بالده ال ترى نذرا للحرب في 
منطقة الشرق األوسط اثر تصاعد 
التوتـــر فيها وال تأمل وقوع أي 

نزاع مسلح في املنطقة.
وأعرب الرئيس غول في لقاء 
مع الوفد الصحافي الكويتي عالي 
املســـتوى الذي يزور تركيا عن 
القلق ازاء استمرار اخلالف بني 
ايـــران والقـــوى الغربية حول 

برنامجها النووي.
وردا على سؤال حول اسباب 
تراخي موقف تركيا حيال املجازر 
التي يرتكبها النظام في سورية 
ضد الشعب السوري بعدما كانت 
اللهجة التركية شديدة مع النظام، 
أكد غول ان »حترك تركيا في هذا 
االطار يجب اال يفهم بشكل خاطئ 
اذ ارتأت ان تعمل بالتنسيق مع 
جامعة الـــدول العربية«، مجددا 
دعم بالده للمبادرة العربية حلل 

األزمة السورية.
وشدد على القول ان »استمرار 
حمام الدم في سورية يؤملنا ونأمل 
ان تنتهي األزمة على خير لصالح 

الشعب السوري واملنطقة«.
وحذر الرئيـــس غول من ان 
الوضع في ســـورية خطير جدا 
قائال »تنذر تطورات األحداث في 
اجلارة اجلنوبية بأنها تتجه نحو 
حرب اهلية لذا فإن حترك تركيا 
جاء بالتوازي مع اجلامعة العربية 
السيناريو«،  لتفادي وقوع هذا 
مشـــيرا الى ان اعـــداد الالجئني 
الهاربني من ســـورية الى تركيا 

بلغ نحو 11 ألف الجئ.
وأشار الى حتذيراته للرئيس 
السوري بشار األسد قبل اندالع 
االحتجاجات في ســـورية وقال 
النظام  أبلغت األســـد بأن  »لقد 
الدكتاتوري لن يستمر طويال وان 
عليه االسراع بإجراء اصالحات 
قبل ان يصل الربيع العربي الى 
بالده لكنه لألسف لم يصغ لنا 
واســـتخدم بدال مـــن ذلك القوة 
العســـكرية لقمع االحتجاجات 

األمر الذي عارضناه بشدة«.
وبشأن توقعاته لنتائج املؤمتر 
الثاني ألصدقاء سورية  الدولي 
الذي حتضر تركيا الستضافته في 
اسطنبول أواخر مارس اجلاري أكد 
الرئيس التركي ان بالده ستدعم 
أية قرارات من شـــأنها مساعدة 
الشعب السوري وذلك بالتنسيق 

مع جامعة الدول العربية.
وأكد وجود رغبة كبيرة لدى 
بالده في تطوير عالقات التعاون 
مع دول مجلس التعاون اخلليجي 
بشكل عام والكويت بشكل خاص 
لضمـــان االســـتقرار واألمن في 

املنطقة.
واعتبر ان ضمان االستقرار 
في املنطقة واجـــب على دولها، 
مضيفا ان »الكويتيني يعرفون 
أكثر من غيرهم أهمية االستقرار 

في محيطهم اجلغرافي«.

عالقات متميزة

وأوضـــح ان رغبة انقرة في 
تطوير العالقات مع الكويت وباقي 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
تنبع من حرصهـــا على ضمان 
االســـتقرار في املنطقـــة، مؤكدا 
ان العالقات بني تركيا واجلانب 

اخلليجي استراتيجية.

احلزب اســـتند الى مبادئ عامة 
هي احلريـــة والقيم الدارجة في 
تركيا وانه يحمل هوية اسالمية 
باعتبار انه فـــي بلد يدين اكثر 
من نسبة 90% من سكانه بالدين 

االسالمي.
وعن احتمال ان يكون احلزب 
احلاكم في تركيا منوذجا يحتذى 
في الدول العربية التي هبت عليها 
رياح الربيع العربي اوضح الرئيس 
غول ان تركيا لديها اتصاالت مع 
القوى االسالمية التي مكنها الربيع 
العربي من الوصول الى السلطة 
وانها تتشـــاطر مع هذه القوى 
األفكار والـــرؤى حول التجربة 
الدميوقراطية واالصالحية التي 

جرت في تركيا.
واستدرك بالقول »لقد ابلغنا 
هذه القوى ان التحدي األساسي 
اآلن هو ادارة البلد بعد الوصول 
الى السلطة اذ يقع عليها مسؤولية 
اكبـــر بعدما انتقلت من صفوف 
املعارضـــة الى ســـدة احلكم ما 
التعامل بواقعية  يفرض عليها 
كبيرة مع الظروف التي متر بها 

بلدانها«.

مستقبل تونس

ولفت الى انه سينقل وجهة 
النظر التركية هذه الى املسؤولني 
التونســـيني خالل زيارته التي 
ستبدأ لتونس اليوم في زيارة هي 
االولى له لهذا البلد بعد مرور اكثر 
من عام على التحول الدميوقراطي 
وانه سيتشـــاور مـــع الرئيس 
التونسي املنصف املرزوقي بشأن 

مستقبل تونس.
وردا علــــى ســــؤال بشــــأن 
التركية من  الدولة  حساســــية 
العثمانــــي بعد  انتقــــاد االرث 
نشوء اجلمهورية قبل 88 عاما 
اقر الرئيس غــــول بأن »الدولة 
العثمانية التي حكمت ستة قرون 
امبراطوريــــة مترامية األطراف 
شهدت أخطاء لكن ذلك ال يعني 
ان االتهامات املوجهة لها من قوى 
في العالم املسيحي صحيحة بل 
الغرض منها سياسي للنيل من 

التاريخ العثماني«.
التقط  اللقــــاء  وفي ختــــام 
الرئيس غول الصور التذكارية مع 
اعضاء الوفد الصحافي الكويتي 
وعميد السلك الديبلوماسي في 
تركيا سفير دولة الكويت عبداهلل 

الذويخ الذي حضر اللقاء.
ويضم الوفد الصحافي رئيس 
جمعية الصحافيني الكويتية نائب 
رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( احمد يوســـف 
بهبهاني ورئيس حترير جريدة 
»األنباء« يوسف خالد املرزوق 
ورئيس حترير وكالـــة األنباء 
الكويتية )كونا( راشد الرويشد 
ورئيس حترير جريدة »الراي(« 
ماجد العلي ورئيس حترير جريدة 

)النهار( عماد بوخمسني.
الوفـــد كذلك رئيس  ويضم 
حترير جريـــدة »كويت تاميز« 
الناطقة باالجنليزية عبدالرحمن 
العليان ونائـــب رئيس حترير 
جريدة »األنباء« منسق الزيارة 
عدنـــان الراشـــد ونائب رئيس 
حترير جريدة »اجلريدة« سعود 
العنزي ونائـــب رئيس حترير 
مجلة »اليقظـــة« داليا بهبهاني 

واملصور ماجد السابج.

وأشاد غول مبستوى العالقات 
بني بـــالده والكويـــت على كل 
الصعد ووصفها بأنها »متميزة 

وممتازة«.
وأعرب عن األمل بأن تشـــهد 
العالقات االقتصادية زخما اكبر 
الكويتية  ونوه باالســـتثمارات 
التبادل  داخل تركيا ومبستوى 

التجاري بني البلدين.
وردا على سؤال اعضاء الوفد 
الصحافي عن السماح للمواطنني 
الكويتيني بالتملك احلر للعقارات 
داخل تركيا اعتبر الرئيس التركي 

ان هذه املسألة »مهمة جدا«.
وقـــال ان الدســـتور التركي 
يشـــدد على مبدأ املعاملة باملثل 
أي الســـماح للمواطنني األتراك 
بالتملـــك داخل الكويت، مضيفا 
التركيـــة بصدد  ان احلكومـــة 
دراسة مسألة استثناء مواطني 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 

من هذا املبدأ.
وأشـــار الى زياراته للكويت 
حينمـــا كان وزيـــرا للخارجية 
وخالل فترته الرئاسية احلالية 
التي كانت احداها تلبية لدعوة 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صبـــاح األحمد للمشـــاركة في 
الوطنية مبناســـبة  االحتفاالت 
الذكرى الـ 50 لالستقالل والـ 20 

للتحرير.
وأضاف ان صاحب الســـمو 
األميـــر زار تركيـــا ايضا مرتني 

كما اكد ان تركيا تبدي اهتماما 
استراتيجيا بدول اخلليج انطالقا 
من موقف ثابت وراســـخ يؤمن 
بأهمية تكريس االســـتقرار في 

هذه املنطقة.
وأشـــار الى زياراته العديدة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وتوقيعـــه اتفاقيات سياســـية 
واقتصادية وامنية وثقافية تصب 

في هذا االجتاه.

أوضاع العراق

وعن االوضاع في العراق قال 
التركـــي ان »األوضاع  الرئيس 
مازالت غير مستقرة في العراق 
رغـــم ان احلرب انتهـــت هناك 
وبسطت الدولة سيادتها بالكامل« 
معربا عن األسف حيال استمرار 
القالقل السياسية واألمنية في 

اجلارة اجلنوبية لبالده.
الفلســـطيني  الشـــأن  وفي 
نـــدد الرئيس غول باســـتمرار 
التي تتبعها اسرائيل  السياسة 
مع الفلسطينيني ووصف املوقف 
االسرائيلي حيال عملية السالم 
في املنطقة بأنه »عدائي وهمجي« 
وال يبالي بالقرارات الدولية ذات 

الصلة.
وحول االوضاع في مصر بعد 
عملية التحول الدميوقراطي اكد 
غول ان مصر من أهم الدول في 

العالم العربي.
وشدد على القول »ان تركيا 

األولى في عـــام 2008 وتوجت 
بتوقيـــع اتفاقيـــات تعاون في 
مجاالت عدة واألخرى للمشاركة 
في قمة اقتصادية لدول منظمة 
التعاون االسالمي في اسطنبول 

في عام 2009.

دعم الثقافة واإلعالم

العالقـــات  وعلـــى صعيـــد 
السياسية واالقتصادية مع دول 
مجلس التعـــاون اخلليجي أكد 
انهـــا متنامية  التركي  الرئيس 
وقوية لكنه أقر بأن التعاون في 
املجالني الثقافي واالعالمي »مازال 
ضعيفا وبحاجـــة لدفعة قوية« 
على اعتبار ان مثل هذا التعاون 
سيساعد بشكل فاعل في تقوية 

العالقات في كل املجاالت.
ورأى ان التعـــاون االعالمي 
والثقافـــي عبر تبـــادل البرامج 
االعالمية والثقافية والتعليمية 
هو احدى ركائز سياسة االنفتاح 
والتقارب بني دول املجلس وتركيا، 
داعيا الى تقوية حركة الترجمة 
للمـــواد االعالمية والثقافية من 

العربية الى التركية والعكس.
وأكد ان مساعي تركيا احلثيثة 
لتوقيع اتفاق جتارة حرة مع دول 
املجلس بشكل جماعي ال تهدف 
الى زيادة حجم البيع والشـــراء 
وامنا حتقيق التكامل االقتصادي 
معربا عن تقديره الكبير للدعم 

الكويتي لهذه املساعي.

تنتظر بفـــارغ الصبـــر نتائج 
التغيير السياسي في هذا البلد 
كي يعـــود كما كان دولة ريادية 

في املنطقة«.
وأكد ان مواقف تركيا حيال 
هذه القضايا وامللفات التي حتفل 
بها املنطقة متطابقة مع باقي الدول 
فيها السيما مع مجلس التعاون 
اخلليجي وجامعة الدول العربية 

ومنظمة التعاون االسالمي.
وتطرق الرئيس التركي اثناء 
الكويتي  الوفد الصحافي  لقائه 
الى التطور الكبير الذي شهدته 
بالده في غضون السنوات العشر 
األخيرة وقال ان االصالحات التي 
انتهجتها انقرة عززت مكانة تركيا 
على املستويني االقليمي والعاملي 
وجعلتها قـــوة اقتصادية فاقت 
قوى اقتصاديـــة تقليدية داخل 

االحتاد األوروبي.

الحرية والقيم الدارجة

وردا على سؤال حول الصبغة 
االســـالمية للحـــزب احلاكم في 
تركيـــا اكـــد غول انـــه بصفته 
رئيسا للجمهورية فإنه ال ميكن 
دســـتوريا ان ينحاز ألي طرف 
او حزب رغم انه احد املؤسسني 
العدالة والتنمية احلاكم  حلزب 
موضحا ان احلزب ليس اسالميا 
ويضم فـــي صفوفه عناصر من 

تيارات عدة.
وأكد الرئيس غول ان تأسيس 

استمرار حمام الدم 
في سورية يؤملنا 

ونأمل انتهاء األزمة 
على خير لصالح 
الشعب السوري 

واملنطقة

احلكومة التركية 
بصدد دراسة مسألة 

استثناء مواطني دول 
التعاون بالسماح لهم 

بالتملك في تركيا

تركيا تبدي اهتمامًا 
إستراتيجيًا بدول 

اخلليج انطالقًا 
من أهمية ترسيخ 

االستقرار في 
املنطقة

اإلصالحات التي 
انتهجتها أنقرة عززت 

مكانة تركيا إقليميًا 
وعامليًا وجعلتها قوة 

اقتصادية

مصر من أهم الدول 
في العالم العربي 

وننتظر نتائج التغيير 
السياسي لتعود 

لدورها الريادي

الكويتيون يعرفون 
أكثر من غيرهم 

أهمية االستقرار في 
محيطهم اجلغرافي

العالقات السياسية 
واالقتصادية مع دول 

التعاون متنامية 
وقوية وسندفع بدعم 

التعاون الثقافي


