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في خطوة تع���د األولى من 
نوعه���ا قامت ش���ركة »ليدرز 
جروب« بتقدمي دورة حول أبعاد 
النجاح للمرأة القيادية لعدد من 
منتسبات وزارة الداخلية سواء 

من العسكريات أو املدنيات.
وهدفت الدورة إلى الوقوف 
على مكامن الق���وة لدى املرأة 
وكيفية استثمار طاقتها بشكل 
فعال في االرتقاء بالعمل القيادي 
والتأثير اإليجابي في احمليطني 
بها والوصول إلى أفضل إجناز 
ممكن وفق رؤية علمية واضحة 

وإستراتيجية مدروسة.
الناش���طة  ال���دورة  قدمت 
السياس���ية وس���يدة األعمال 
ووكيلة السياحة سابقا نبيلة 
العنجري، والتي حرصت على 
السليمة  العلمية  دمج األسس 
ألبعاد جناح املرأة القيادية مع 
الطويلة في املجاالت  خبراتها 
املختلف���ة الت���ي حقق���ت فيها 
جناحات مش���هودة سواء في 
إلى  العمل احلكوم���ي وصوال 
أو  الس���ياحة،  قيادتها لقطاع 
في القطاع اخلاص وصوال إلى 
قيادتها ملؤسسات اقتصادية لها 

مكانتها في الدولة.
وتضم���ن برنام���ج الدورة 

وفي احملور األخير في الدورة 
تطرقت العنجري إلى ما ميكن 
تسميته خلطة سرية للمرأة كي 
تخ���رج كل ما لديها من طاقات 
لتك���ون قيادية متميزة في أي 
مجال تتواله، وقد متثلت هذه 
اخللطة بني 4 عناصر رئيسية 
التكيف  التخطيط،  الثقة،  هي: 
والعمل حتت الضغط، اعتمادا 
على مواطن القوة التي تتحلى 

بها املرأة.
وفي ختام ال���دورة أعربت 
العنجري عن إعجابها بالعناصر 
املش���اركة ملا يتمتع���ن به من 
قدرات إبداعية ومهارات قيادية 
تؤهلهن للقيادة الفعالة بنجاح، 
وطالبتهن بنقل ما تعلمنه إلى 
زميالتهن في العمل، إضافة إلى 
ضرورة ظهور األثر اإليجابي ملا 

تعلمنه في محيط عملهن.
ثم شكرت العنجري وزارة 
الداخلية حلرصها على االرتقاء 
بالعناصر النسائية وتأهيلهن 
للمس���اهمة الفعالة في تطوير 
منظومة العم���ل بالوزارة، كما 
ش���كرت فريق عم���ل »ليدرز 
إعداد  جروب« جلهوده���م في 
وتنظي���م الدورة حتى خرجت 

في أفضل صورة. 

املهمة لصقل  عددا من احملاور 
املهارات القيادية لدى املرأة منها: 
مفهوم القيادة، ملاذا قيادة املرأة، 
القيادية، مواطن  املرأة  صفات 
اكتس���اب  القيادية،  املرأة  قوة 
القيادية،  املهارات والس���مات 
القيادية، كيف  امل���رأة  مهارات 
نصبح قائدات؟ مفاتيح األداء 
القيادي للمرأة، األدوار السبعة 
للمرأة القيادية، منوذج 3D في 
التطوير القيادي، معايير الكفاءة 
القيادية، واحملور األخير كان 
اخللطة السرية للمرأة القيادية 

الناجحة. 

العقيد ناصر بورسلي ونبيلة العنجري يسلمان إحدى املشاركات شهادة الدورة

احد برامج التدريب

التركيز على بناء وإدارة املشاريع

جانب من أعمال »ذخر«

شرح ألحد املشاريع

متابعة برنامج العمل

من جامعة كورنيل العريقة 
المتحدة األميركية  بالواليات 
وبالتحديد من مدينة أثيكا في 
والية نيويورك، تشارك أول 
دفعة م���ن القيادات الكويتية 
الش���ابة التي وضعت نصب 
الوطن بأفضل  عينيها بن���اء 
البرامج المتخصصة في قيادة 
المشاريع والمصممة خصيصا 
لتت���الءم م���ع الخصوصية 
الكويتي���ة وبالتحديد خطة 
التنمية التي باتت قانونا يجب 
تطبيقه وليس لنا خيار غير 

ذلك.
مجم��وع���ة »ذخ���ر« م�ن 
شباب وفتيات قدموا نموذجا 
حضاري���ا رائعا لإلنس�����ان 
الذي يعمل  الطموح  الكويتي 
ب���جد واجته���اد لبناء وطنه 
م���ن خ���الل االلت���زام الكامل 
النظير بالبرنامج  والمنقطع 
القيادي ومتطلب�اته الكثيرة من 
قراءات ومناقشات ومحاضرات 

تمتد ف���ي بعض األحيان منذ 
الباكر حتى ساعات  الصباح 

الليل األولى. 
منذ أس���بوع تقريبا باشر 
الوطني  المش���روع  منتسبو 
لتطوير ق�يادات التنمية )ذخر( 
المكثف  التدريبي  البرنام���ج 

الذي يركز على قيادة وإدارة 
المشاريع كخطوة لبناء قيادات 
تنموية قادرة على دفع عجلة 
التنمية الشاملة في الكويت.

الي�����وم األول ورغم  منذ 
الس���اعة  تغي���ر  متاع���ب 
البيولوجي���ة عمد منتس���بو 
»ذخر« ال�ى الم�شاركة الف��اعلة 
العام����ة  النقاشات  من خالل 
مع المتخصصين سواء كانوا 
أكاديم�يي���ن أو محترفي���ن 
المشاريع  إدارة  حول مراحل 
والس�لوكيات المط�لوبة لقيادة 
تلك المش���اريع أو من خالل 
النقاش���ات الجانبية في فرق 

عمل صغيرة. 
منتسب���و »ذخر« من شباب 
وفت�يات يؤمنون بأن التنمية 
الش���املة في الكويت تتطلب 
مشاركة الش�باب بفاعلي�����ة من 
خالل اإلب�داع ال�مدعم بال�معرفة 
العلم��ي���ة والع��ملية ووفق 

أحدث التطب�يقات العالمية.

برعاية خاصة من الشيخ أحمد الفهد الرئيس الفخري للمشروعفي دورة تدريبية لعناصر نسائية بـ »الداخلية« نظمتها شركة »ليدرز جروب«

»ذخر«: الشباب الكويتي شعلة عمل ستضيء سماء الكويتالعنجري قدمت »خلطة سرّية« لنجاح املرأة القيادية

نبيلة العنجري متوسطة املشاركات في الدورة بحضور العقيد ناصر بورسلي والنقيب ثامر وفريق »ليدرز جروب«


