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أكدت في رسالة الماجستير الخاصة بها أنه سينهي التأزيم بين السلطتين

ريم المطيري إلنشاء جهاز لتسويق القرارات الحكومية

جامعة الكويت مشرفا باالشتراك 
بالقاهرة  وبدوره اشاد سفيرنا 
د.رشيد احلمد مبوضوع البحث 
الذي يعد من الدراسات املبتكرة 
واحلديثة، مش���يرا الى استناد 
الباحثة الى 3 جهات مهمة وهي 
مجلس ال���وزراء ومجلس األمة 
وغرفة الصناعة والتجارة التي 
متثل قطاعات مهمة في املجتمع 
الكويت���ي، واض���اف احلمد ان 
الرسالة جديد ويجب  موضوع 
االستفادة منه، مؤكدا اهمية ودور 

البحث العلمي.
 ومن جانبه، اكد مستشارنا 
الثقافي د.عاي���ض املري اهمية 
البحث ووصفه باملمتاز خاصة 
انه يعالج الت���أزمي املتكرر بني 
احلكومة ومجلس األمة إلقناع 
الكويت���ي بق���رارات  الش���ارع 
احلكومة وذكر املري ان صدور 
دليل ارشادي يوزع على الهيئات 
لتسويق القرارات احلكومية التي 

تهم املواطن.

وتقدم���ت الباحث���ة مبقترحات 
لبحوث متثل نقط���ة االنطالق 
لبداية التسويق السياسي ومنها 
التس���ويق السياسي للسياسة 
اخلارجية للكويت خالل الفترة من 
1961 حتى 2010 وكذلك الترويج 
السياسي ملرشحي مجلس األمة 
والقيام بدراسة مسحية ملعايير 
اجلودة ل���دول مجلس التعاون 
اخلليجي م���ن 2000 حتى 2010 
والتسويق لقرارات جامعة الدول 
العربية منذ عام 1945 حتى 2010، 
الرسالة إشادة األساتذة  ونالت 
املشرفني واألعضاء ملا تناولته من 
موضوع إيجابي يحد من التأزمي 

الذي يحدث بني السلطتني.
املناقشة من  وتكونت جلنة 
د.محمد ابراهيم استاذ التسويق 
ورئيس جامعة املنوفية االسبق 
املنياوي مش���رفا  ود.عائش���ة 
ود.اسامة فريد استاذ ادارة االعمال 
مشرفا ود.جيهان رجب عضوا 
ود.راشد العجمي استاذ االدارة 

القاهرة ـ هناء السيد
حصلت الباحثة رمي عبداهلل 
املطيري على درجة املاجستير من 
جامعة عني شمس عن رسالتها 
التي تطرح ألول مرة في الوطن 
العربي بعنوان »دور التسويق 
السياسي في استخدام معايير 
الق���رار احلكومي بدولة  جودة 
الكويت«. وتناولت الباحثة عبر 5 
فصول ضرورة ان تتبنى احلكومة 
الكويتية اس���تراتيجية شاملة 
للتس���ويق السياسي، ما يحقق 
استنارة للرأي العام وكسب رضا 
اجلماهير عن احلكومة وطالبت 
الباحثة بإنش���اء ادارة او جهاز 
للتسويق السياسي تتبع مجلس 
الوزراء وتتولى عدة مهام، أهمها 
وضع خطط وبرامج للتسويق 
السياس���ي متهي���دا العتمادها 
من مجلس ال���وزراء، كما أكدت 
اهمية التنس���يق والتعاون مع 
ال���وزارات والهيئات احلكومية 
املعنية لتنفي���ذ خطط وبرامج 
التسويق السياسي احلكومي، 
اشارت رمي الى ضرورة ان يتسم 
املنت���ج السياس���ي )القرارات( 
بالشفافية، وذلك من اجل تعميق 
ثقة املواطن ف���ي اداء احلكومة 
وتوسيع املشاركة اجلماهيرية في 
اتخاذ القرارات احلكومية، ما يقلل 
التأزمي بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذي���ة، وأوصت الباحثة 
بضرورة تدريس مادة التسويق 
السياسي بجامعة الكويت، مؤكدة 
السياسي ال ميثل  التسويق  ان 
دعاية للحكومة ب���ل يعمل من 
اجل نب���ض الش���ارع الكويتي 
ويحرص على اطالع اجلماهير 
على القرارات احلكومية بشفافية 

أنق���رة � كون���ا:  اقامت الس���فارة 
السعودية في انقرة حفل تكرمي للقائم 
بأعمال سفارتنا في انقرة املستشار ذياب 
الرشيدي مبناسبة انتهاء عمله في تركيا 
وانتقاله للعمل بسفارتنا في الرياض.

واشاد القائم باعمال السفارة السعودية 
ناصر اجلعيدي باملستشار الرشيدي في 
حفل العش���اء الذي اقيم بهذه املناسبة 
امس االول وقال ان »الرشيدي مثل بالده 
خي���ر متثيل طوال مدة عمله في تركيا 
وكان له مس���اهمات بارزة على صعيد 

العالقات اخلليجية - التركية«.
ان املستش���ار  واض���اف اجلعيدي 
الرش���يدي خ���دم الكويت ف���ي تركيا 
عل���ى الوج���ه االمث���ل وبش���كل ابرز 
اجلوانب احلضارية واالصيلة للهوية 

الكويتية.
وهنأ املستش���ار الس���عودي القائم 
باالعمال على انتقاله للعمل في سفارتنا 
لدى السعودية بعد قضائه ما يزيد على 
ثالث سنوات من العمل الديبلوماسي في 
تركيا، متمنيا له التوفيق والس���داد ملا 

فيه مصلحة البلدين الشقيقني.
واعتبر امللحق العسكري السعودي 
في انقرة العقيد محمد الشهيل املستشار 
الرشيدي منوذجا للديبلوماسي اخلليجي 
النشط الذي كان له االثر الفعال في مد 
جسور التواصل بني اعضاء املمثليات 
والس���فارات اخلليجي���ة والعربية في 

تركيا.
وقال الش���هيل ان احلض���ور الدائم 
للمستش���ار الرش���يدي في املناسبات 

الوطنية واالجتماعية للديبلوماسيني 
اخلليجي���ني والعرب ف���ي تركيا طبع 
في ذاكرة ه���ؤالء التقدي���ر واالحترام 

للديبلوماسي الكويتي.
بدوره قال املستشار الرشيدي في كلمة 
شكر له على حفل التكرمي ان تواصله 
سواء في نطاق عمله الديبلوماسي او 
االجتماعي مع اشقائه اخلليجيني والعرب 
لم يكن من قبيل املجاملة الديبلوماسية بل 
كان واجبا حتتمه عليه هويته اخلليجية 
العربية متعهدا باالستمرار في هذا املسلك 

طوال مدة خدمته الديبلوماسية.
واعرب الرش���يدي عن شكره لروح 
التع���اون اجلماع���ي ال���ذي لقي���ه من 
الديبلوماس���يني اخلليجيني في تركيا 
الرسمية  الدائم في احملافل  والتواصل 
وهو ما انعكس بااليجاب على العالقات 
ب���ني دول مجلس التع���اون اخلليجي 

وتركيا.
وتلقى املستشار الكويتي خالل احلفل 
دروع���ا وهدايا تذكارية من الس���فارة 
السعودية ومن البعثات الديبلوماسية 
اخلليجية تقدي���را لدوره وجهوده في 

سنوات عمله الديبلوماسي في تركيا.
وشارك في احلفل عميد الديبلوماسيني 
املعتمدين في تركيا سفير سلطنة عمان 
محمد ناصر الوهيبي وس���فير مملكة 
العبداهلل ومساعد  البحرين د.ابراهيم 
الدسم  املقدم دبوس  العسكري  امللحق 
واملسؤول االداري واملالي في سفارتنا 
بانقرة مش���عل احلمي���دي وجمع من 

الديبلوماسيني اخلليجيني.

أعلنت جلن����ة الصحبة الصاحلة � فرع 
القصر واجلهراء القدمية، وجلنة الصحبة 
الصاحلة � فرع النعيم عن فتح باب احلجز 
للعمرة الس����نوية للديار املقدس����ة لطلبة 
الثانوية انطالقا من إرش����اد املصطفى ژ 
»العمرة الى العمرة كفارة ملا بينهما«. وفي 
تصريح صحافي بهذه املناسبة قال رئيس وفد 
عمرة جلنة الصحبة الصاحلة � فرع القصر 
واجلهراء القدمية، عبدالرحمن القشعان ان 
أهداف العمرة السنوية التي تسيرها اللجنة 
توجيه الشباب الى االهتمام بكتاب اهلل عز 
وجل وغرس املفاهي����م األخالقية احلميدة 
واملبادئ الفاضلة وشغل أوقات الفراغ مبا 
يعود بالفائدة واملنفع����ة وتكوين الثقافة 
الشرعية لدى الشباب املنتسبني لها وغيرها 
من األهداف النبيلة واملقاصد اجلليلة التي 

حثنا عليها ديننا احلنيف. وأضاف القشعان 
ان خط سير العمرة سيكون على خطوط 
مؤسسة »ناس« الس����عودية للطيران في 
محطتني، الطائف خمسة ايام، ومكة املكرمة 
خمسة ايام ايضا، مبينا ان رسوم االشتراك 
تبلغ 170 دينارا، وهذا يشمل سعر التذكرة 
والسكن والوجبات اليومية واملواصالت. 

من ناحيته، قال مشرف عمرة الصحبة 
الصاحلة � فرع النعيم سعود السعيدي ان 
جلنة الصحبة الصاحلة فرع القصر واجلهراء 
القدمية رفعت اسم عمرتها وهو »الرواحل« 
حتت شعار قول املصطفى ژ »الناس كإبل 
املائة ال تكاد جتد فيهم راحلة«، بينما جلنة 
الصحبة الصاحلة � فرع النعيم رفعت اسم 
عمرتها »النعيم« حتت ش����عار »النعيم ال 

د.رشيد احلمد مع الباحثة وجلنة املناقشةيدرك إال بالنعيم«.

رسوم االشتراك تبلغ 170 دينارًاتكريم القائم بأعمال سفارتنا في أنقرة بمناسبة انتهاء عمله

الجعيدي: الرشيدي خدم الكويت في تركيا 
على أكمل وجه  وأبرز جوانبها الحضارية

»لجنة الصحبة الصالحة« تفتح باب االشتراك 
في العمرة السنوية لألراضي المقدسة
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بال�صاملية عمارة جديدة

بيروت � كونا: تعكف منظمة »برملانيون 
عرب ضد الفس���اد« على اطالق مشروعها 
اجلديد حت���ت عن���وان »مراقب���ة االنفاق 
االنتخابي.. تعزي���ز قوانني االنتخابات في 
املنطق���ة العربية« لتعزي���ز احلكم اجليد 

واملساءلة والشفافية.
وذكر بيان صادر عن املنظمة التي يترأسها 
د.ناص���ر الصانع من مقرها الرئيس���ي في 
بيروت أمس ان مشروع املنظمة اجلديد اي 
»مراقبة االنف���اق االنتخابي« متت املوافقة 

عليه من قبل مجلس ادارة املنظمة.
وأوضح البيان ان الهدف من وراء اطالق 
هذا املشروع »تشجيع البرملانات والبرملانيني 
على سن التشريعات الهادفة الى تعزيز احلكم 

اجليد والشفافية واملساءلة«.

وقال ان املنظمة تتشاور حاليا مع عدد 
من املنظمات احلليف���ة االقليمية والدولية 
لالشتراك معها في تنفيذ املشروع، الفتة الى 
انها وضعت في وقت سابق اخلطة االساسية 
لتنفيذ املشروع محددة االسباب الرئيسية 
إلطالقه والتي ميكن حتديدها في انتش���ار 
الفساد في املنطقة العربية وضعف الوسائل 

اآللية ملكافحته.
وأش���ار البيان الى ان مش���روع االنفاق 
االنتخابي سينفذ في الدول العربية الثماني 
اعضاء املنظمة )لبنان وفلسطني والبحرين 
والكويت واملغرب واجلزائر واالردن واليمن( 
على ثالث مراحل تبدأ في حتديد واقع القوانني 
االنتخابية في هذه الدول واالسباب التي تدفع 
الى االنف���اق االنتخابي ومن ثم العمل على 

تعديل القوانني احمللية عبر بناء شبكات على 
املستوى احمللي، أما املرحلة الثالثة واالخيرة 
فهي الضغط من اجل اقرار التعديالت الواردة 

لتصبح معها نافذة.
وأكدت املنظمة التي أنشئت العام 2004 
واتخذت من بيروت مقرا لها ان مسيرة مكافحة 
الفساد تبدأ من خالل تنظيم انتخابات حرة 
ونزيهة تضمن املنافسة العادلة بني املرشحني 
ومتنع اس���تغالل النفوذ والثروات لشراء 
االصوات والتأثير على نتائج االنتخابات، 
وذلك من خالل تعدي���ل قوانني االنتخابات 
احمللية وتضمينها ما يشير الى مراقبة االنفاق 
االنتخابي وحتديد سقف لهذا االنفاق على 
غرار جتربة االنتخاب���ات النيابية االخيرة 

د.ناصر الصانعفي لبنان. 
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