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خالل افتتاح مؤمتر «نحو إعادة بناء التعاون والشراكة بني العاملني العربي والتركي»

العبد الله :العالقات العربية -التركية تشهد منو ًا سريع ًا

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وزير اإلعالم الكويتي بالوكالة الشيخ محمد
العبد الله أمس إن تركيا تتمتع مبكانة متميزة
في املجتمعات العربية مشيرا الى ان عالقات
الطرفني تشهد منوا سريعا مبختلف املجاالت
السيما االقتصادية منها.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها الشيخ محمد
العبدالله في افتتاح مؤمتر العالقات العربية
التركية (نحو اعادة بناء التعاون والشراكة
بني العاملني العربي والتركي) نيابة عن سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وأوض��ح أن سمو رئيس مجلس ال��وزراء
حريص على اجناح فعاليات املؤمتر املستمر
يومني “إلعادة بناء التعاون والشراكة بني
العالم العربي وتركيا».
وأضاف ان منو وازدهار العالقات العربية
التركية في اآلونة األخيرة جاء نتيجة التقارب
السياسي بني تركيا وال��دول العربية السيما
“تقاربها امللموس” مع دول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية الذي اسهم ب��دوره في
بناء روابط متنوعة في املجاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
ولفت ال��ى نتائج ه��ذا التقارب متثلت في
ضخ االستثمارات التركية في الدول العربية
“ما ادى بالتبعية الى الدفع باالستثمارات
العربية في اجلمهورية التركية».
وأش��ار الى ان الزيارة التي قام سمو امير
البالد الشيخ صباح األحمد إلى اجلمهورية
التركية وكذلك الزيارة التي قام بها الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان الى البالد اخيرا
“شكلت رافدا للعالقات العربية التركية».
وأك���د ال��ش��ي��خ محمد ال��ع��ب��دال��ل��ه ح��رص
اجلانبني على دع��م الشراكة االستراتيجية
وحتقيق التعاون وتبادل االستثمارات تعزيزا
ودعما للعالقات (الكويتية-التركية) داعيا
الن يصبح املشروع (العربي-التركي) واقعا
ملموسا من خالل توسيع آفق التعاون وتعميق
العالقات املشتركة والدفع مبشروعات متنوعة
ترتقي بهذه العالقات.
وأش��اد بحرص اجلميع على املشاركة في
ه��ذه الفعالية “املهمة” مثمنا جهود مركز
(تبيان للدراسات والبحوث) بصفته اجلهة
املنظمة ومجموعة (ثوابت العاملية) وجميع
اجلهات الراعية للمؤمتر.
من جانبه اكد مراقب مجلس االمة الكويتي
املنسق العام للمؤمتر النائب نايف امل��رداس
في كلمته ان دولة الكويت كان لها السبق في
استضافة هذا املؤمتر الذي سيضيف لها رصيدا
مهما وح��ض��ورا مم��ي��زا ف��ي تعزيز العالقت
وتقوية الروابط بني العالم العربي وتركيا.
وأعرب امل��رداس عن امله في ان يصبح هذا
املؤمتر نواة النطالقة كبرى نحو العاملية مبا
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اختيار «كتارا» القطرية ضيف
الشرف الرسمي للملتقى
اإلعالمي العربي 2018

ماضي اخلميس مع املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الدكتور خالد السليطي خالل املؤمتر الصحافي

الشيخ محمد العبد الله يتوسط احلضور خالل افتتاح مؤمتر العالقات العربية التركية

يحققه من نتائج ايجابية تسهم في “تعزيز
مفهوم الشراكة وتقارب مشروع الوحدة».
وأوض���ح ان ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��اب التي
متر بها امتنا االسالمية والعربية تزاحمت
واص��ب��ح��ت ت��س��ت��ه��دف ال��ن��ي��ل م��ن متاسكها
ووحدتها بل وكيانها ووجودها لذا “اصبح
لزاما علينا ان نعزز مفهوم العمل اجلماعي
في شتى املجاالت لتحقيق الشراكة الشاملة
والوحدة املتكاملة».
ولفت الى ان مفهوم الشراكة والتعاون لم
يعد ترفا فكريا او مصطلحا خطابيا بل ضرورة
حتمية يفرضها املصير املشترك وحتتمها
املصلحة الواحدة مبينا ان الكثير من الدول
والشعوب ادرك��ت هذه احلاجة لذا ب��ادرت في
توسيع نطاق شراكاتها الدولية ومشاريعها
الوحدوية.
وقال املرداس “كنا وما زلنا نتطلع الى تركيا
وهي تتبوأ مقاعد الريادة والصعود وتضع
قدمها بقوة في مصاف ال��دول الكبرى” الفتا
الى “اننا نعيش ونشاهد في عاملنا االسالمي
والعربي تلك القواسم الكبرى املشتركة بيننا
وبني تركيا».
وتوجه بالشكر لكل من ساهم في دعم هذا
املؤمتر وعلى رأسهم سمو الشيخ جابر املبارك
احلمد الصباح رئيس مجلس ال���وزراء الذي

“شرفنا” برعايته الكرمية وتبنى فعاليات
املؤمتر وتذليل الصعاب انطالقا من حرصه
على ت��واص��ل الشعوب مل��ا فيه خير وصالح
االمتني االسالمية والعربية.
بدوره اكد السفير التركي لدى دولة الكويت
مراد تامير في كلمة مماثلة سعي بالده لتوطيد
عالقاتها مع دول منطقة اخلليج العربي في
جميع املجاالت انطالقا من الكويت التي متثل
“لؤلؤة” املنطقة.
واشار تامير الى التقارب الكبير بني القيادة
السياسية في البلدين مؤكدا ان رؤي��ة دولة
الكويت  2035ال��وارد ضمن بنودها مشروع
مطار الكويت الدولي اجلديد الذي تفضل سمو
امير البالد بوضع حجر اساس تدشني اعماله
بحضور الرئيس التركي “ستسهم في تبؤو
دولة الكويت مكانة متقدمة باملنطقة».
وأوض��ح ان حجم العالقات التجارية بني
الكويت وتركيا تقدر بنحو  3مليارات دوالر
امريكي “ونسعى لرفع معدله خالل السنوات
املقبلة” مؤكدا حرص بالده على تسهيل وخلق
مناخ مالئم امام رجال االعمال الكويتيني الى
جانب توسعة عالقاتها مع ال��دول االسالمية
والعربية السيما اخلليجية منها.
وش���دد ع��ل��ى ض����رورة اي��ج��اد ح��ل��ول لكل
التحديات التي تواجه املنطقة وذلك في ضوء

وج��ود تقارب بني الشعوب العربية وتركيا
عبر عقد مثل هذه املؤمترات واللقاءات التي
تسهم في تقريب وجهات النظر بني اجلانبني.
وأف��اد تامير ب��أن املؤمتر سيسهم في دعم
ال��ع�لاق��ات العربية التركية م��ؤك��دا اهتمام
الرئيس اردوغ��ان بهذه القضية مبينا انه “ال
ميكن للعرب ان يكونوا من دون االت��راك وال
ميكن لالتراك ان يكونوا من دون العرب».
ولفت الى عمق العالقات الكويتية التركية
مدلال على ذلك بحرص الرئيس اردوغان على
لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء خالل زياراته
املتعددة ال��ى تركيا للتباحث ح��ول مصلحة
البلدين الصديقني وبقية ال��دول االسالمية
والعربية التي تربطها املصالح املشتركة
واملصير الواحد.
وق���ال تامير ان االح����داث ال��ت��ي تشهدها
س��وري��ا وال��ع��رق تؤثر بشكل “كبير” على
تركيا موضحا اننا نستقبل السوريني الفارين
من النزاع الدائر هناك انطالقا من وزاع ديني
وانساني.
واضاف ان تركيا انفقت نحو  25مليار دوالر
امريكي على الالجئني السوريني مشيدا في
الوقت ذاته بدور دولة الكويت “التي اسهمت
بشكل فعال في االعمال االغاثية واالنسانية
هناك” وفي العديد من دول العالم.

أعلن األمني العام للملتقى االعالمي العربي
م��اض��ي اخل��م��ي��س أم���س األرب���ع���اء اخ��ت��ي��ار
املؤسسة العامة للحي الثقافي القطرية (كتارا)
لتكون ضيف الشرف الرسمي للملتقى الذي
ستستضيفه دولة الكويت عام .2018
وق��ال اخلميس خ�لال مؤمتر صحفي عقده
بحضور م��دي��ر ع��ام (ك��ت��ارا) ال��دك��ت��ور خالد
السليطي ان اختيار املؤسسة لتكون ضيف
الشرف الرسمي للدورة القادمة “جاء بناء
على املكانة الدولية البارزة واملرموقة التي
تتبوأها في الساحة الثقافية باعتبارها منارة
ثقافية عاملية وعنوان النهضة احلضارية التي
تشهدها دولة قطر».
وأعرب في هذا املجال عن سعادته مبا تشهده
دولة قطر من إجنازات الفتة في مجال الثقافة
واالع�لام والتراث مشيدا بالدور “احليوي”
الذي تقوم به (كتارا) لالرتقاء بالثقافة واآلداب
والتراث واملوروث الشعبي.
وأك��د “أن امل��ب��ادرات الريادية التي تطلقها
املؤسسة ساهمت في إبراز أسماء ثقافية وادبية
متميزة وانتاج ابداع متفرد بات يتصدر املشهد
الثقافي املعاصر ما يعكس قدرتها على العطاء
املتواصل في مختلف مظاهر االبداع الثقافي».
ب��دوره اع��رب السليطي عن سعادته بهذه
املبادرة مشيدا بالشراكة القائمة بني (كتارا)
وامللتقى االعالمي العربي والتي اثمرت عن
توقيع اتفاقية التعاون املشترك بني اجلانبني
في ابريل املاضي.

كما استذكر في هذا املجال مشاركة (كتارا)
في اعمال ال��دورة ال 14من املتلقى التي عقدت
في دول��ة الكويت مؤخرا وناقشت موضوع
(ال��ث��ق��اف��ة االع�لام��ي��ة وال��رس��ال��ة االيجابية
واملسؤولية االجتماعية لالعالم) مشيرا الى ان
قضايا الثقافة واالعالم تشكل محور اهتمامات
املؤسسة وف��ي مقدمة االنشطة التي حترص
على اقامتها.
واع��رب السليطي عن سعادته ب��أن تكون
(ك��ت��ارا) حاضرة وداع��م��ة للملتقى االعالمي
العربي ف��ي تأسيس واط�ل�اق منصة مثالية
للحوار تثري احلصيلة الثقافية واالعالمية
للعاملني في مجال الثقافة واالع�لام وتساهم
في تبادل اخلبرات وامل��ه��ارات االعالمية فيما
بينهم باالضافة الى تعزيز العالقات والوعي
والتواصل والنقاش.
واع��رب عن االم��ل ب��أن يحقق ه��ذا التعاون
الوثيق املناخ االعالمي والثقافي الفاعل وان
يزيد املعرفة والبحث في قضايا الثقافة وتنمية
املجتمع وال��ت��راث والهوية ويقدم املزيد من
االف��ك��ار واحل��ل��ول التي تخدم قضايا االع�لام
والثقافة وص���وال ال��ى رس��م رؤي���ة متطورة
لالعالم العربي تواكب متطلبات العصر.
وقال السليطي ان “امللتقى االعالمي العربي
يعد اليوم واح��دا من اهم امللتقيات االعالمية
والثقافية التي حققت ح��ض��ورا متميزا في
الساحة العربية وعملت على اث��راء مختلف
القضايا العربية املعاصرة».

