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اعتصام ألصحاب احملالت املستأجرة في أسواق القرين اليوممحليات
تنظم مجموعة من أصحاب احملالت املستأجرة في أسواق القرين اليوم اعتصاما احتجاجا على تفريغ 
محالت االسواق من املستثمرين. وكذلك على تنفيذ قرارات بغلق احملالت إداريا دومنا سند من القانون 
والذي اقرته احملاكم االبتدائية بعدد فاق 400 حكم يلزم البلدية بتجديد تراخيص احملالت بأنشطتها 
احلالية. ودعت املجموعة اجلميع الى املشاركة في االعتصام اجلماعي اليوم االحد الساعة السابعة مساء 
بجانب بنك برقان.

الدعيج احتفى بأشهر طيارين إيطاليني من أبطال 
التحرير: إيطاليا لم تتردد في مجابهة العدوان الغادر

بعد التحري���ر ابواب التعاون 
املثمر الواسعة في كافة املجاالت 

خلير البلدين الصديقني«.
الذي  الدعيج  السفير  وقال 
قدم الى بيلليني وكوتشولوني 
هديتني تذكاريتني »ان سفارة 
الكوي���ت حترص مبناس���بة 
احتفاالتها باالعياد الوطنية التي 
تتزامن ه���ذا العام مع الذكرى 
ال� 150 لتوحي���د ايطاليا على 
تكرمي ابنائها الشجعان الذين 
احسنوا البالء في معركة الكويت 
الس���ترداد حريته���ا الغالية« 
موجه���ا لهما دع���وة مفتوحة 

لزيارة الكويت هذا العام.
من جهته اعرب العقيد جان 
ماركو بيلليني في تصريح ل� 
»كونا« عن تأثره البالغ جتاه 
هذه اللفتة التي تعكس »اصالة 
اهل الكويت وحضارة هذا البلد 
اجلميل« الذي يعتز مبشاركته 
الصغي���رة في دف���ع العدوان 

والظلم عنه.
وقال بيلليني على الرغم من 
انه لم يقم اال بواجبه كجندي 
في ميدان املعركة فان التجربة 
الشخصية التي مر بها ومشاركته 
في هذا احلدث التاريخي »تبقى 
عالمة رئيسية« في حياته تربطه 
العميقة  بوشاج من املش���اعر 

بالكويت وبأهلها.
واع���رب العقيدان بيلليني 
وكوتشولوني عن سعادتهما 
العميق  الكبي���رة وامتنانهما 
على دعوة السفير لهما لزيارة 
الكويت التي قاال انها تلبي لهما 
احد االحالم التي يتوقون اليها 
بعد هذه السنوات لرؤية البلد 
الذي ارتبطوا به ومالقاة اصدقاء 
لهم من جن���ود الكويت الذين 

جمعهم االسر بهم.
بدوره قال العقيد ماوريتسيو 
كوتشولوني الذي يتولى حاليا 
قيادة مركز التنسيق مع حلف 
ش���مال االطلس���ي )ناتو( في 
القوات اجلوي���ة االيطالية انه 
ال ينس���ى ابدا حلظ���ة العودة 
واملشاركة في االحتفال بتحرير 
الكويت بع���د طرد اخر جنود 
النظام العراقي البائد منها مؤكدا 
»ان حرب حترير الكويت هي 
التي  الوحيدة  العادلة  احلرب 

يعرفها«.

والعرف���ان في ذاكرة ش���عب 
الكويت الوفي«.

وأشار الشيخ جابر الدعيج 
في هذا الصدد ب���دور ايطاليا 
ل���م تترد في  التي  »الصديقة 
مجابهة العدوان الغادر واالنتهاك 
السافر للشرعية الدولية اذ لم 
تكتف رغم ظروفها السياسية 
الداخلية بفتح اجوائها وتقدمي 
كافة التس���هيالت ام���ام قوى 
التي هب���ت لنصرة  احلري���ة 
احلق املغتصب بل ساهمت بأعز 
ابنائها من اجلنود وللمرة االولى 
منذ احلرب العاملية الثانية في 

ملحمة التحرير«.
وش���دد في الس���ياق ذاته 
عل���ى »القيم���ة العظيمة لهذا 
املوقف الذي سجل نقلة هامة 
ف���ي تعميق ج���ذور العالقات 
الكويت وايطاليا  القدمية بني 
ورسخ مشاعر الود والتعاطف 
والصداقة املتبادلة بني شعبيهما 
ما فتح خالل السنوات التالية 

روما � كونا: احتفى سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ جابر الدعيج 
بأش���هر طيارين ايطاليني من 
ابط���ال معركة حترير الكويت 
الت���ي عمقت ج���ذور الصداقة 

القدمية بني البلدين.
واقام الشيخ جابر الدعيج 
حفل اس���تقبال على ش���رف 
الضابط���ني الكبيرين بالقوات 
اجلوي���ة االيطالي���ة العقي���د 
طي���ار جيان مارك���و بيلليني 
وزميله العقيد مالح ماوريزيو 
اللذين وقعا في  كوتشولوني 
االسر عندما اصيبت طائرتهما 
في طالئع انطالق معركة التحرير 
في 18 يناير 1991 تكرميا لدورهما 
الذي ناال عليه ارفع االوس���مة 

العسكرية االيطالية.
وحضر احلف���ل الذي اقيم 
مبق���ر اقام���ة س���فيرنا لفيف 
من الش���خصيات العسكرية 
والسياس���ة االيطالية البارزة 
وف���ي مقدمتهم عضوا مجلس 
الش���يوخ الس���يناتور ماريو 
بالومبو والسيناتور دومينيكو 
غراماسيو ومن قيادة اجليش 
االيطالي اجلنرال تش���يزرى 
القوات  مارينيللي ومن قيادة 
اجلوية روبيرتو كوميلليو ومن 
قيادة قوات الكاربنييري العقيد 

اليساندرو كازرسا.
واكد السفير الدعيج خالل 
ترحيبه بالضي���وف حرصه 
وحرص الكويت على االحتفاء 
بهذه املناسبة بالبطلني االيطاليني 
العقي���د بيللين���ي والعقي���د 
كوتشولوني بكل مشاعر الود 
واالمتنان ملشاركتهما البطولية 
الدولي والتي  التحالف  ضمن 
مثلت رمزا للش���عب االيطالي 
وجتسيدا ملوقف ايطاليا »القوي 
الذي ال ينسى في نصرة حق 

الكويت وحريتها«.
وحيا الشيخ جابر الدعيج 
من خالل بيلليني وكوتشولوني 
اقدام الرجال وشجاعة اجلنود 
االيطاليني وبذلهم في خوض 
معركة احلق والتحرير مشيدا 
ايضا بشجاعتهما وتضحياتهما 
وجلدهما امام »قس���وة االسر 
في يد جحاف���ل الغزاة التي ال 
تلتزم بش���رف او قي���م وقال 
انها تضحيات حفرت بالضوء 

الشيخ جابر الدعيج متوسطا املشاركني في اللقاء

أكدت أن تنمية ملكات القيادة تبدأ من مرحلة الطفولة

العنجري في منتدى قطر الدولي لسيدات األعمال: 
مجموعة عوامل متكن اإلنسان من أن يكون قيادياً ناجحاً

موج����ودة، والقيام بأدوار جديدة 
املمارسة  يتم اكتسابها من خالل 
والتطبيق واملتابعة واالستمرارية، 
وذكرت أن لكل امرأة قيادية منطا 
قياديا خاصا به����ا، وهنا البد من 
أن يكون ه����ذا النمط مرنا وقابال 
للتشكل بحسب املواقف مما يجعل 
أكثر فاعلية. وشددت على  املرأة 
ضرورة أن تضع املرأة لنفسها حلما 
أو دافعا تسعى باستمرار لتحقيقه، 
الفتة إلى أن هذا احللم أو الدافع ال 
يقف عند حد بل على الشخص أن 
يجدد أحالمه ودوافعه وال يضع 
لها سقفا أعلى، ألن ذلك يدفعه إلى 
التقدم املستمر، خاصة مع وجود 
احلم����اس والرغب����ة والتصميم. 
وختمت العنجري بتناول مفاتيح 
األداء القيادي، ولفتت إلى أن »من 
يعيش في سالم مع نفسه يصبح 
في سالم مع اآلخرين، ويصبح قادرا 
على نشر وتعزيز مفهوم االتزان 

بسهولة لكل من يبحث عنه«.

حياة اإلنسان، وضرورة التحلي 
بالطموح، واإلصرار على الوصول 
إلى األهداف، بحيث يتمكن اإلنسان 
من التغلب على أي عقبات تعترض 
طريقه، وهذا اإلصرار يسهل عليه 

جتاوز التجارب غير املوفقة.
وفي حوار مفتوح خالل الندوة 
تناولت العنجري ما ميكن تسميته 
باخللطة السرية لتحقيق النجاح في 
القيادة، مبينة أن هذه اخللطة تكمن 
في التوافق العجيب بني التخطيط 
اجليد القائم على اإلبداع واالبتكار، 
الثقة بالنفس وباآلخرين، التكيف 
مع املعطي����ات والعوامل والبيئة 
احمليطة، وكذلك القدرة على العمل 
واإلجناز حتت الضغوط املختلفة، 
مؤكدة أن من يستطيع اجلمع بني 
هذه األمور يفتح لنفس����ه أبواب 

النجاح والتميز.
وعن بناء وتطوير صفات املرأة 
العنجري إن ذلك  القيادية، قالت 
يعني بناء صفات جديدة لم تكن 

قالت سيدة األعمال والناشطة 
السياسية نبيلة العنجري إن هناك 
مجموعة عوامل متكن اإلنسان من 
أن يك����ون قياديا ناجحا، مضيفة 
أن من يرغب في أن يكون قياديا 
ناجحا عليه تنمية وصقل ما حباه 
به اهلل من ملكات وقدرات ليكتسب 
صفات وخبرات ومهارات جديدة لم 
تكن موجودة لديه من خالل التعلم 
والقراءة والتدري����ب والتجربة، 
مبا ميكنه في النهاية من تطوير 
إمكانياته وجعلها أكثر فاعلية. جاء 
ذلك في ندوة شاركت فيها العنجري 
خالل ملتقى قطر الدولي لسيدات 
األعمال والذي عقد في الدوحة حتت 
رعاية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة 
قط����ر للتربية والعل����وم وتنمية 
املجتمع صاحبة السمو الشيخة 
موزة بنت ناصر، على مدى يومي 
17 و18 مايو اجلاري، والذي شاركت 
فيه نخبة من سيدات األعمال من 
مختلف دول العالم، وتناولن خالله 
قضايا الس����اعة التي تساعد على 

متكني املرأة اقتصاديا.
العنج����ري في ندوة  وذكرت 
العاطفي  القيادة والذكاء  بعنوان 
أن مجموع����ة عوام����ل تؤثر في 
اإلنسان قد يستجيب لها ويصبح 
قائدا، أو يتخلى عنها ويبقى كما 
هو إنس����انا عادي����ا، الفتة إلى أن 
تنمية قيم ومل����كات القيادة تبدأ 
في مرحلة الطفولة واملراهقة ثم 
تأتي بعدها املرحلة اجلامعية ثم 
مرحلة العمل لها نصيب في تشكيل 
أدائنا القيادي. وبينت أن السمات 
القيادية منها ما تكون  واملهارات 
صفات شخصية، ومنها ما يكتسبه 
الفرد عن طريق التعلم والتدريب، 
ثم الدخ����ول في جتارب متدرجة، 
القدوة في  مبينة أهمية وج����ود 

نبيلة العنجري مع نائبة رئيسة رابطة سيدات األعمال القطريات عائشة الفردان والنائبة في البرملان رميا بدران 

هدية تذكارية ألحد الطيارين

السفير الشيخ جابر الدعيج خالل لقائه الطيارين اإليطاليني

املطيري بحث التعاون العلمي بني »األبحاث« 
واملجلس الروسي ـ الكويتي لرجال األعمال

واب���دى د.تيش���كني رغبة 
اجلانب الروسي في التعاون مع 
املعهد ملا فيه حتقيق رفعة شأن 
البح���ث العلمي بني اجلانبني 

الكويتي والروسي.

أهمي���ة ودور معه���د الكويت 
لالبحاث في املشاريع البحثية 
والعلمية مش���يدا باجنازات 
املعه���د وخبراته الطويلة في 

مختلف املجاالت.

بحث معهد الكويت لالبحاث 
الروسي-  العلمية واملجلس 
الكويتي لرجال االعمال سبل 
التعاون الثنائي عالوة على عدد 
من القضايا العلمية والبحثية 
وامكاني���ة تب���ادل اخلبرات 

املشترك.
واس���تعرض املدير العام 
ملعه���د الكوي���ت لالبح���اث 
د.ناجي املطيري خالل لقائه 
امس وفدا من املجلس، أهم 
انشطة املعهد البحثية واداراته 
العلمية واجنازاته املهمة على 
االصعدة احمللية واالقليمية 

والدولية.
وأبدى د.املطي���ري رغبة 
املعه���د ف���ي االس���تفادة من 
خبرات اجلانب الروس���ي في 
املجال البحثي والعلمي مشيرا 
الى ض���رورة تعزيز التعاون 

املشترك في هذين املجالني.
من جهته أكد رئيس اجلانب 
الروسي د.س���رجي تيشكني 

د.ناجي املطيري خالل لقائه د.سرجي تيشكني


