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جانب من احلضورإميان عريقات خالل افتتاح الدورة

17 ضابطاً كويتياً يشاركون في دورة تدريبية »حول أسس إدارة الهجرة«

عريقات: تطوير قدرات الكوادر الكويتية من أولويات خطة المنظمة الدولية للهجرة

والشؤون االجتماعية والعمل 
والعدل، باالضافة الى عدد من 
ناشطي املجتمع املدني وذلك في 
مجالي العمالة الوافدة ومكافحة 
االجتار بالبشر وتأهيل فريق 
مدربني وطنيني، مبينة ان هذا 
يأتي على رأس أولويات املنظمة 

ضمن خطتها للمس���اهمة في 
تطوير قدرات الكوادر الكويتية 
معربة عن ش���كرها وتقديرها 
لكل الشركاء في جميع وزارات 

الدولة.
وم���ن جهته اوض���ح مدير 
ادارة التزويد املركزي في وزارة 

الداخلية اللواء حميد السماك 
ان هذه الدورة تهدف الى رفع 
مستوى الضباط العاملني في 
مجال ادارة الهجرة واملوزعني 
عل���ى اكثر من نقطة في قطاع 

احلدود واجلوازات واملنافذ.
واش���ار الى ان هذه الدورة 

تعد فرصة ملعرفتهم بالقوانني 
والتش���ريعات احمللية وكذلك 
الدولية املتعلقة بالهجرة، الفتا 
الى وجود عدة دورات تدريبية 
على وش���ك االنتهاء مباشرة 
بع���د رمضان املب���ارك تخص 
مجال الشرطة وضباط صف، 

مؤكدا حرص القيادة في وزارة 
الداخلية على تقدمي هذه الدورات 
ملنتسبيها واالستفادة منها في 
طريق���ة املعاملة مع املواطنني 
واملقيمني حتى تكون معاملة 
راقي���ة وحضارية، اضافة الى 
تطوير مهاراتهم في اكتشاف 

اجلرمية ومتابعتها.
وذكر ان مجال التدريب في 
وزارة الداخلي���ة له ارتباطات 
العربية  الدولية  مع املنظمات 
وكذلك للدول الصديقة، اضافة 
الى دورات اخرى مقترحة مع 
الدولة مثل جامعة  مؤسسات 

بشرى الزين
اكدت القائمة باالعمال بالوكالة 
للمنظمة الدولية للهجرة اميان 
عريقات تعزيز اواصر شراكة 
املنظمة مع احلكومة الكويتية، 
موضحة ان سياس���ة املنظمة 
الدولية للهجرة تقوم على مبدأ 
دعم احلكومة الكويتية وتعزيز 
قدرات كوادرها حتى تكتسب 
اخلبرات الدولي���ة التي تعود 
بالفائدة على االداء احلكومي 

بشكل عام.
القتها  واضافت في كلم���ة 
صباح ام���س لدى بداية دورة 
تدريبية ل� 17 ضابطا من وزارة 
الداخلية والتي تس���تمر حتى 
اخلميس املقبل حول »أس���س 
ادارة الهجرة« انها متثل اخلطوة 
االول���ى للتعاون م���ع وزارة 
الداخلي���ة آملة ان تتطور هذه 

االنشطة بشكل اكبر.
واش���ارت ال���ى ان املنظمة 
الدولية للهجرة تفخر بوجودها 
في الكوي���ت مؤكدة ان جميع 
مش���اريعها السابقة والالحقة 
ما هي اال سلس���لة متصلة من 
حلقات دورها الداعم للحكومة 
الكويتية، الفتة الى انه مت تدريب 
ما يزيد على 85 موظفا ميثلون 
وزارات اخلارجية والداخلية 

الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب، اضافة 
الى املؤسسات األهلية ومعاهد 
معتمدة من اخلدمة املدنية، الفتا 
الى وجود اش���تراكات خارج 
الكوي���ت م���ع دول عربية في 
جميع املجاالت التي يحتاجها 

رجل الشرطة.
هذا ويشارك في هذه الدورة 
التدريبية 17 ضابطا من رتبة 
رائد فما ف���وق ميثلون جميع 
ادارات وزارة الداخلية باالضافة 
الداخلية  الى ممثل عن وزارة 
في مملكة البحرين، ويحاضر 
خبيران م���ن املنظمة الدولية 
للهجرة مختصان دوليا بشؤون 
الهج���رة، كما ته���دف الدورة 
لتش���كيل فريق م���ن اخلبراء 
التدريب  الكويتيني في مجال 
والذين سيلعبون دورا رئيسيا 
في نش���ر املزيد م���ن املعرفة 
ادارة  العملي���ة في  واملهارات 
الهجرة بني املسؤولني الكويتيني 
املعنيني، وكذلك تصميم وتطوير 
ادارة  التدريبي���ة في  املناهج 
الهجرة الوطنية على اس���اس 
موضوعات مختارة حول اسس 
ادارة الهجرة على اساس املعايير 
التي تقدمه���ا املنظمة الدولية 

للهجرة.

  السماك: »الداخلية« حريصة على رفع مس�توى الضباط ومعرفتهم بالقوانين المحلية والدولية

المديرس: منح دالل الغانم
العضوية الشرفية في العالقات العامة

عقد مجلس ادارة جمعية العالقات العامة الكويتية اجتماعا 
برئاس����ة رئيس مجلس االدارة بدر املديرس ناقش فيه جدول 

أعمال االجتماع.
وصرح املدي����رس بأن املجلس قرر تش����كيل جلنة ملقابلة 
املتقدمني من الش����ركات واملكاتب االستشارية بشأن التعاون 
اإلعالمي وتقدمي البرامج التدريبية للعالقات العامة ملسؤولي 
وموظفي العالقات العامة واإلعالم وذلك بش����أن اقامة دورات 
ولقاءات ألعضاء اجلمعية وممارسي العالقات العامة واإلعالم 

وذلك بالتعاون مع القطاعني العام واخلاص.
كما اطلع األعضاء على الكتاب املقدم من اجلمعية اجلغرافية 
الكويتية واملتضمن اصدار كتيب لألعمال التي قدمتها جمعيات 
النفع العام، ووافق على املش����اركة في تقدمي أنشطة اجلمعية 

في الكتيب.
وأضاف املدي����رس ان مجلس االدارة ق����رر منح العضوية 
الش����رفية للفاضلة دالل ثنيان الغامن تقديرا ملسيرتها الطيبة 
في جمعية العالقات العامة الكويتية ودورها الفاعل كمؤسس 
في جمعية العالقات العامة الكويتية وتقلدها منصب أمني السر 
وأمني الصندوق في مجالس االدارات طوال مس����يرة اجلمعية 
وعرفانا جلهودها امللموسة واملميزة في مجال العالقات العامة، 
كما اطلع املجلس على كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
بشأن املشاركة في األنش����طة والبرامج في احتفاالت الذكرى 
اخلمسني الستقالل الكويت والذكرى العشرين لعيد التحرير 
وقد رحب مجل��س االدارة باملش����ارك��ة في هاتني املناسبتني 

الوطنيت��ني.
وتابع املديرس بأن مجلس اإلدارة أحيط علما باملش����اركة 
في لقاء حول مكانة املرأة في برنامج عمل احلكومة للسنوات 
األربع املقبل����ة 2010 � 2014 وذلك تواصال مع برامج مجموعة 
نورية السداني للتنمية املجتمعية والذي أقيم في مقر جمعية 
املهندسني الكويتية وكذلك املشاركة في احللقة النقاشية للموارد 

البشرية ملشروعات اخلطة التنموية.
وأضاف املديرس ان مجلس االدارة أحيط علما باملش����اركة 
في احلمالت االعالمية لطلبة قسم اإلعالم في جامعة الكويت 
وقرر مجلس اإلدارة املشاركة في هذه احلمالت وخاصة حمالت 
العالقات العامة بالتنسيق بني اجلمعية وقسم اإلعالم بجامعة 
الكويت، كما أحي����ط علما بتواصل اجلمعي����ة في اجتماعات 

جمعيات النفع العام التشاورية.
وأوضح املديرس بأن مجلس اإلدارة قد قرر إصدار تعميم 
ألعضاء اجلمعية بضرورة االلتزام مبا جاء في النظام األساسي 
للجمعية وبقرارات مجلس اإلدارة بعدم التحدث باسم اجلمعية 
او اقحامها ف����ي التصريحات واملقابالت لبعض أجهزة اإلعالم 
حيث ان هذا األمر يعتبر مخالفا ملا جاء باملواد للنظام األساسي 
للجمعية والذي ينظم عملها، كم����ا وافق مجلس اإلدارة على 
قبول اعضاء جدد في اجلمعية واملستوفني لشروط العضوية، 
كما بحث املجلس األمور املطروحة على جدول االعمال ملختلف 

املواضيع واتخذ بشأنها القرارات املناسبة.

مركز ابن عثيمين لتوعية الجاليات 
سّير رحلة عمرة الخير للغير

ليلى الشافعي
أعلن رئيس مركز ابن عثيمني لتوعية اجلاليات التابع جلمعية 
إحياء التراث اإلس���المي - فرع الفردوس، فهد املطيري عن قيام 
اللجنة االس���بوع املاضي بتنظيم رحلة عمرة للجاليات املسلمة، 
من خالل مشروع عمرة اخلير للغير، التي أشرف عليها مركز ابن 
عثيمني لتوعية اجلاليات في جلنة الفردوس، وضمت في قافلتها 

50 معتمرا من اجلاليتني البنغالديشية والهندية.
وأشار رئيس مركز ابن عثيمني الى ان هذه الرحلة أتت امتدادا 
ملسيرة هذا البلد املبارك في رعاية اجلاليات واحتضانها واالهتمام 
به���ا من جميع اجلوانب، خاصة م���ن النواحي اإلميانية، وغرس 
روح األخوة بني ابنائها، انطالقا من عناية اإلسالم مببادئ احملبة 

واالخوة بني املسلمني.

بدر املديرس دالل الغامن
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