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عبدالرحمن الغامن مستقبال د.اظفر خان

الغانم: بحث خطوات إلغاء نظام 
الكفيل والبدائل المطروحة له

يزور الكوي���ت حاليا بدعوة من وزارة الش���ؤون خبير منظمة 
العمل الدولية لشؤون الهجرة د.اظفر خان حيث يجري مقابالت مع 
اطراف االنتاج الثالث���ة، احلكومة وأصحاب العمل والعمال، لبحث 
قضايا العمالة الوافدة وموضوع الغاء نظام الكفيل. وفي هذا االطار 
زار د.اظف���ر خان مقر االحتاد العام لعمال الكويت برفقة ممثلني من 
ادارة العالقات اخلارجية في وزارة الشؤون، حيث استقبله سكرتير 
عام االحتاد العام ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغامن. 
وعرض الغامن امام اخلبير الزائر موقف االحتاد العام لعمال الكويت 
جتاه نظام الكفيل وضرورة االس���راع في الغائه ملا يحمله من آثار 

سلبية على الكويت والعمالة الوافدة على حد سواء.

التقى أحد خبراء منظمة العمل الدولية

امللكة رانيا واألمير سلمان بن حمد والشيخة مي آل خليفة خالل احلفل

رانيا العبداهلل: الحفاظ على هوية القدس واجب على كل عربي
خالل عشاء خيري »مدرستي فلسطين« أقامته شبكة المرأة العربية في متحف البحرين الوطني

290 ألـف دينـار بحريني إيراد ريـع الحفل وتلفـون الملكة بيع بــ 42 ألف دينار

وصلت الى البالد عصر امس امللكة رانيا العبداهلل والوفد املرافق 
له���ا وذلك في زيارة للبالد، وكانت في اس���تقبالها على أرض املطار 
رئيسة بعثة الشرف املرافقة رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة 

أمثال األحمد.
وكانت امللكة رانيا العبداهلل ملكة مملكة االردن الهاشمية أكدت أن 
مسؤولية احلفاظ على هوية القدس العربية ليست خيارا، بل واجبا 
على كل عربي، مطالبة جميع العرب ببذل جهدهم حس���ب مقدرتهم 

وهمتهم لتحمل املسؤولية.
وقالت في كلمة أثناء عشاء خيري »مدرستي فلسطني« أقامته شبكة 
املرأة العربية في متحف البحرين الوطني ان »االجيال مس���ؤولية، 
كما ان االنتماء مس���ؤولية، فحني نردد بأن القدس عربية.. نعني أن 
عروبتها مسؤوليتنا جميعا. ومسؤولية احلفاظ على هويتها ليست 

خيارا بل واجبا على كل عربي.. كل حسب مقدرته وهمته«.
وأضافت: مرت عشرة أشهر من العمل اجلاد، وبرؤيتكم وبجهودكم، 
بسواعدكم، بهمتكم، وبحسكم باملسؤولية أصلحنا مدارس مترهلة ال 
تعكس عزمية معلميها وطالبها، وهي اآلن جاهزة ألن تبدأ فيها برامج 

االرتقاء بنوعية التعليم مبا يتالءم مع متطلبات عصرنا.
وهنأت الش���عب البحريني بالعيد الوطني ويوم جلوس جاللة 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقدمت الش���كر لسيدات الش���بكة اللواتي عملن على تنظيم هذا 
العشاء، متمنية جاللتها »أن يزداد عدد السيدات املهتمات والعامالت 

لرفعة شأن التعليم في القدس وحتسني نوعيته«.
وأقيم حفل العشاء بحضور صاحب السمو امللكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى.
وبهذه املناسبة وصف س���موه اجلهود املباركة ملبادرة مدرستي 
فلسطني التي دشنتها امللكة رانيا بأنها اسهام نبيل جاء ليحدث تغييرا 
من نوع خاص ومنظور مختلف لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، 
ألن هدف االرتقاء مبستوى التعليم وبه ألبنائنا في فلسطني هو احد 
أش���كال الدعم االيجابي وامللموس الذي يجب أن يكون مثاال يحتذى 
ليكون لدينا املزيد من املب���ادرات الفاعلة لدعم اخواننا وأبنائنا في 

فلسطني وقضيتهم العادلة.
ورحب سموه بإقامة هذه األنش���طة املميزة في مملكة البحرين، 
معربا سموه عن سروره بأن تكون اململكة إحدى احملطات التي تشهد 
أنشطة هذه املبادرة التي جعلت هدفها يتجاوز معنى العمل اخليري 
واالنساني ليالمس حاجة تنموية ملحة، وهي التعليم، الذي يشكل 
عمادا خللق الفرص واالمكانيات في أي مجتمع ولذلك فإن قيام هذا 

املشروع في فلسطني هو خطوة في الطريق الصحيح بال شك.
وأش���اد سموه برعاية امللكة رانيا ملبادرة مدرستي فلسطني التي 
دشنتها جاللتها في شهر ابريل املاضي، حيث يشكل دعمها عامال من 
جناح هذه املبادرة الكرمية التي شهدت جتاوبا واسع املدى، مما أعطى 
نتائج ملموسة في وقت قصير، معربا سموه عن إعجابه مبا تقوم به 
املبادرة من مراعاة البعدين النفسي والتطويري في عملية التعليم، 
حيث تولي املبادرة االهتمام بتطوير مضمون التعليم وأساليبه من 
ناحية تطوير مستوى املعلمني، وكذلك احلرص على أن يتم ذلك في 

مدارس مؤهلة من ناحية املباني.
وخصص ريع 1احلفل الذي بلغ 290 الف دينار بحريني ملصلحة 
مبادرة »مدرس���تي فلس���طني« ومدرس���ة عالية للتدخل املبكر في 

البحرين.
وخالل املزاد، بيع تلفون امللكة رانيا ب� 42 الف دينار بحريني، كما 
بيعت لوحة للش���يخ راشد بن خليفة آل خليفة مببلغ 30 الف دينار 
وايضا بيعت لوحة للشيخة ميس���اء املكتوم مببلغ 25 الف دينار، 
اضافة للوحات لفنانني بحرينيني وفنان عراقي بيعت مما بني 3 و16 

الف دينار بحريني.

الشيخة أمثال األحمد مستقبلة امللكة رانيا العبداهلل لدى وصولها الى البالد بحضور السفير األردني

امللكة رانيا العبداهلل تلقي كلمتها خالل احلفل


