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شيخة الغانم: تدويل القدس بداية خارطة 
لتطبيع عربي كامل مع إسرائيل

انتعاش����ة احلرك����ة التجارية 
انتعاش املركز  الى  س����يؤدي 
الفلسطيني وقتها فقط  املالي 
ستخف حدة التوتر في املنطقة 
الى االبد مقترحة ان يتم تقسيم 
هذا العائد املالي، للفلسطينيني 
الثلث ولالسرائيليني الثلث اما 
الثلث االخير فيذهب الى الدول 
الفقيرة واملشروعات اخليرية 
متمنية ان حت����ذو الدول التي 
متلك م����زارات دينية ودولية 
هذا احلذو وتدعم املشروعات 
اخليرية. وزادت الغامن انه في 

الناشطة السياسية  اكدت 
القدس لها  ان  الغامن  ش����يخة 
اهميتها الكبرى ليس فقط في 
نفوس املسلمني بل في نفوس 
كل االديان ملا حتويه من اماكن 
مقدسة تهفو اليها كل النفوس 
فه����ي مهب����ط جمي����ع االديان 
السماوية ففيها املسجد االقصى 
اولى القبلتني وثالث احلرمني 
والذي اسري اليه بالنبي محمد 
ژ ومنه عرج به الى السموات 
في رحلة اميانية غيرت مجرى 
التاريخ االسالمي كما انه يحوي 
العديد من اآلثار املسيحية املهمة 
مثل كنيس����ة القيام����ة وكذلك 
املعابد اليهودية. وانطالقة من 
هذه االهمية واملكانة احلساسة 
للقدس وكذلك بيت حلم التي 
تع����د م����زارا ووجه����ة ألغلب 
املسيحيني على مستوى العالم 
فقد طالبت شيخة الغامن بجعل 
القدس مدينة دولية في الوقت 
الراهن وتكلي����ف ادارة دولية 
حتوي االدي����ان الثالثة تتميز 
باحليادية والنزاهة والشفافية 
لتسيير االمور فيها واالشراف 

عليها مشددة على وجوب ان 
تكون القدس بعيدة كل البعد 
عن كل احلسابات والتصفيات 
اذا ما  انه  السياسية موضحة 
مت ذلك بالفعل واصبح واقعا 
ملموسا فان جميع الصراعات 
ف����ي املنطقة س����تهدأ وتخمد 
ان  الى  الغامن  نارها. واشارت 
هذا احلل سيقوم بضرب اكثر 
من عصفور بحجر واحد اذ ان 
التوترات واملشاحنات بني العرب 
واسرائيل ستهدأ نسبيا، ايضا 
النووي االيراني سيتم  امللف 
حله ح����ال جذريا كما يجب اال 
العمليات االرهابية  ان  ننسى 
الكثيرون  اكتوى بنارها  التي 
ومنهم الواليات املتحدة االميركية 
ستتالشى ايضا بعد هذا احلل 
املرض����ي جلمي����ع االط����راف. 
واضاف����ت ان حتيي����د القدس 
سيؤدي الى مزيد من الرفاهية 
للفلس����طينيني واالسرائيليني 
على حد سواء الن ريع القدس 
سواء من املزارات املتعددة من 
قبل جميع اجلنس����يات او من 
الس����ياحة الدينية او بس����بب 

هذه احلالة ميكن للعرب جميعا 
التطبيع مع اسرائيل مبن فيهم 
الكويت واالعتراف بإسرائيل 
مؤكدة ان ذلك س����يعمل على 
الفلسطينية  القضية  مساعدة 
امللفات  ودعمها وحل جمي����ع 
العالقة معتبرة ان طلب السالم 
ليس حب����را على ورق بل البد 
التح����رك والتطبيع حتى  من 
يتمكن اجلميع من مس����اعدة 
الفلس����طينيني الفت����ة الى ان 
الكويت هي بلد الس����الم على 
مر عصورها. واضافت ان هناك 
دوال عربية واسالمية مثل مصر 
واالردن وغيرها عقدت سالما 
وتطبيعا مع اسرائيل وكان لذلك 
ابلغ االثر في التوسط من قبل 
هذه الدول خاصة مصر ملا لها 
م����ن ثقل ف����ي املنطقة في حل 
بعض االمور العالقة ومساعدة 
االشقاء الفلسطينيني في العديد 
من املواقف. وكذلك البد ان يتم 
تدويل القدس بأسرع وقت حتى 
يكون هناك تطبيع كامل وسالم 
عاملي شامل خصوصا بني العرب 

جميعا وبني اسرائيل.

شيخة الغامن
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سفراء لبنان والبحرين والسعودية خالل احلفل

السفير اإلسباني: العالقات اإلسبانية ـ الكويتية قوية 
والبلدان يتقاسمان وجهات النظر حول جميع القضايا

بشرى الزين
اكد السفير االسباني مانويل 
بالينتويال على عراقة العالقات بني 
بالده والكويت منوها في الوقت 
ذاته بعالقة الصداقة الودية التي 
تربط العاهل االسباني امللك خوان 
كارلوس وصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، مشيرا الى 
ان البلدين يتقاسمان وجهات النظر 
حول العديد من القضايا الدولية 
واالقليمية وابرزها مساعي السالم. 
ولفت بالينتويال في حفل استقبال 
اقامه مساء اول من امس في فندق 
شيراتون مبناسبة العيد الوطني 
لبالده إلى ان الشعبني االسباني 
والكويتي »أوالد عم« ويتمتعان 
بتواص����ل دائم من خ����الل توافد 
الس����ياح الكويتيني على اململكة 
االسبانية حيث بلغ عدد التأشيرات 
التي اصدرتها السفارة االسبانية 
العام احلالي 15 ألف تأشيرة ما يدل 

على قوة وعمق هذه العالقات.
واض����اف ان حجم الصادرات 
االسبانية الى الكويت بلغ حتى 
يوليو املاض����ي 88 مليون يورو 
معربا عن امله في تطوير العالقات 
االقتصادية والثقافية بني البلدين 
الصديقني. وذكر السفير االسباني 
بالزيارة التي قام بها امللك خوان 
كارلوس في شهر مايو من العام 
املاضي خالل عودته من زيارة قام 
بها الى افغانستان وتوقفه بالكويت، 
مشيرا الى ان دعوة مماثلة وجهت 
الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد لزيارة اسبانيا. كما 
اشار الى الزيارة املرتقبة لنائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى مدريد 
قريبا الفتتاح املبنى اجلديد ملقر 
السفارة الكويتية في اسبانيا مبينا 
انه لم يتم حتديد موعد الزيارة 
حتى اآلن نظرا الرتباط الش����يخ 

محمد الصباح بأجندة عمل.
ولفت ال����ى دعم بالده ملبادرة 
حوار احلضارات والتي فعلت هذا 
املبدأ برعاية االمم املتحدة في العام 
2005 مؤكدا ان التعاون املتبادل 
الغ����رب والعالم االس����المي  بني 

الفترة  اصبح ضرورة ملحة في 
االخي����رة نظرا لوجود عدد كبير 
من املهاجرين املس����لمني املقيمني 
في عدد م����ن ال����دول االوروبية 
واميركا. واكد السفير االسباني 
حرص بالده على السالم العاملي من 
خالل دورها في االحتاد االوروبي 
وحلف الناتو، مشيرا الى اهتمامها 

بالوضع في الشرق االوسط وامللف 
الن����ووي االيران����ي، الفتا الى ان 
اسبانيا ستتسلم رئاسة االحتاد 
االوروبي بعد انتهاء رئاسة مملكة 
السويد ما س����يزيد من حرصها 
ودعم جهودها لتحقيق الس����الم 
في العالم واالستقرار في العراق 
الى  ولبنان وفلس����طني، مشيرا 

الزيارة التي س����يقوم بها رئيس 
ال����وزراء في حكومة ب����الده الى 
مصر وسورية وفلسطني نوفمبر 
املقبل. حضر حفل االستقبال وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل وعدد من السفراء واعضاء 
السلك الديبلوماسي وافراد اجلالية 

االسبانية املقيمني بالكويت.

أعلن عن دعوة من العاهل خوان كارلوس لسمو األمير وزيارة مرتقبة لمحمد الصباح لمدريد

عائق اللغة
ق����ال الس����فير االس����باني: ان 
التع����اون الثقاف����ي ب����ني اململكة 
االس����بانية والكويت ضعيف وال 
يرقى الى عالقات التعاون األخرى، 
مشيرا الى ان عائق اللغة يحد من 
تطوير هذا املجال. واوضح ان أغلب 
الكويتيني يعرفون اللغة االجنليزية 
الواليات  ويتجهون للدراسة في 
املتحدة واململكة املتحدة ونسبة 
قليلة منهم يتابعون دراستهم في 
اسبانيا. وأعرب عن أمله في افتتاح 
معهد »س����يرفانتس« في الكويت 

لتعليم اللغة االسبانية.


