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 عبداألمير بهبهاني يتسلم درعا تذكارية من ادارة البنك مبناسبة مرور 40 عاما على خدمتهميشيل العقاد واإلدارة العليا في البنك االهلي مع املوظفني املكرمني خالل احلفل

العقاد: موظفونا جسدوا املعاني احلقيقية للوفاء وااللتزام ألكثر من 20 عاماً

»األهلي« يحتفي مبوظفي اخلدمة الطويلة تقديراً إلخالصهم ووفائهم

زيارة املوقع االلكتروني للبنك 
www.eahli.com، واالتص����ال 
مبوظف خدمة العمالء عن طريق 
»أهلي تشات« أو االتصال مبمثل 
العم����الء مبركز خدمة  خدمة 

العمالء »أهال أهلي« على
.1 899 899 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية فإننا نتقدم 
إليهم بجزيل الشكر واالمتنان 
ونتمن����ى مواصل����ة جهودهم 

وإخالصهم في خدمة البنك«.
وللمزيد من املعلومات عن 
الكويتي، يرجى  البنك األهلي 

»من دواعي سرورنا أن نقوم 
بتكرميهم ونحن ندرك بأن أكثر 
من نصف هؤالء املوظفني عملوا 
لدى البنك األهلي الكويتي في 
فترة ما قبل الغزو الغاشم حيث 
ش����هدوا الكثير من التغييرات 
على مر السنني، وبالنيابة عن 

الذين جسدوا املعاني احلقيقية 
للوف����اء وااللت����زام واالهتمام 
ألكث����ر من 20 عام����ا، كما أننا 
نفخ����ر بجهوده����م وعطائهم 
ووفائه����م وإخالصه����م للبنك 
وتفانيهم في خدمته لسنوات 
عديدة مضت«.  وأضاف العقاد: 

جتاوز فترة خدمتهم 40 عاما 
في البنك األهلي الكويتي.

التزامهم  وتعليق����ا عل����ى 
البنك،  ومساهمتهم في خدمة 
قال الرئي����س التنفيذي للبنك 
العقاد: »نحن نحتفل  ميشيل 
بثمرة جه����ود ووالء موظفينا 

ستايل يوم الثالثاء املوافق 6 
أكتوبر اجلاري، حيث قدم البنك 
ملوظفيه دروعا تذكارية وهدايا 
خاصة بهذه املناس����بة، كما مت 
تكرمي عبداألمي����ر عبداحلميد 
بهبهاني ومحمد فتحي صالح 
بشكل خاص، وذلك مبناسبة 

في لفتة كرمية تعكس مدى 
تقدير البن����ك األهلي الكويتي 
الذين عملوا  ووفائه ملوظفيه 
بتفان وإخالص في خدمته لفترة 
طويلة امتدت ألكثر من 20 عاما، 
أقام البنك حفال لتكرمي 77 من 
موظفيه في فندق س����يمفوني 

 ابراهيم بارون مع ابنته خالل تكرميه مبناسبة مرور 30 عاما على التحاقه بالبنك ماثيو كورا يتسلم درعا تذكارية مبناسبة مرور 35 عاما على التحاقه بالبنك خلف محفوظ يتسلم درعا تذكارية مبناسبة مرور 30 عاما على خدمته

معرض »إنفينيتي البابطني« مضاء باللون الزهري تضامنا مع الشهر العاملي للسرطان 

تضامناً مع الشهر العاملي للتوعية بسرطان الثدي

»إنفينيتي البابطني« تضيء معرضها باللون الزهري
في ش����هر »أكتوبر« من كل 
عام ترتدي م����دن كثيرة حول 
العالم اللون الزهري، باعتبار 
إنه شهر التوعية بسرطان الثدي 
الذي يستهدف النساء، ويحاول 
الطب جاهدا التخفيف من تأثيره 
على املرأة والتوصل إلى إجنازات 
كبيرة في الكشف املبكر والعالج 

لهذا املرض اللعني.
وانطالقا م����ن دورها الرائد 
وإميانها الكبير بدور املرأة في 
املجتمع، تسعى شركة عبداحملسن 
عبدالعزي����ز البابطني، الوكيل 
احلصري لسيارات إنفينيتي 
في الكويت، إلى املساهمة، وإن 
رمزيا، في دعم املصابات بذاك 
املرض الذي يودي بحياة 521 
ألف امرأة حول العالم سنويا من 
جهة، وفي حمالت التوعية اآليلة 

إلى مقاومته من جهة ثانية.
ومبناسبة »أكتوبر الزهري«، 
إكتست صاالت عرض »إنفينيتي 
البابطني« باللون الزهري من 
خالل إضاءة واجهتها األمامية 
لتس����لط الضوء على ضرورة 
الدعم والتوعية من س����رطان 
الثدي الذي يهدد 12% تقريبا من 
النساء في مرحلة ما من حياتهن. 
وتس����عى ش����ركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني منذ تأسيسها 
إلى املساهمة في تطوير املجتمع، 
ليس فقط من خالل تقدمي أفضل 
السيارات وأكثرها أمانا وسالمة 
بالنس����بة إلى الركاب فحسب، 
بل من خالل الوقوف في صف 

املجتمع والعمل الدؤوب على 
تفعيل دورها كمؤسسة تستهدف 

تطوير أفراده.
وتدخل لفتة »عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني« في صلب 
اس����تراتيجيتها للمس����ؤولية 
االجتماعية والتي تهدف بشكل 
أساس����ي إلى نش����ر التوعية 
االيجابية املتعلقة بشتى املجاالت 
التي تهم املجتمع، وهي تركز في 
»أكتوب����ر الزهري« على أهمية 
تثقيف وتوعية السيدات حول 
الفحص املبك����ر، وهو العامل 
األهم واخلطوة االولى للوقاية 
من سرطان الثدي، أمال في حياة 

وردية مديدة.
يذكر أن مجموعة البابطني 
تأسس����ت في عام 1948 بهدف 

تقدمي النم����وذج الذي يحتذى 
في ملنزمهة ومألمانة وااللتزام 
املطلق وكسب سمعة مرموقة 
في الكويت وفي منطقة الشرق 
األوسط، واليوم تظلل مجموعة 
البابطني العديد من الش����ركات 
الرائ����دة في مختلف القطاعات 
وميتد نشاطاتها من الواليات 
املتحدة وحتى منطقة الشرق 
األقصى، ومنذ نشأتها منذ أكثر 
من 60 عاما، لم تدخر املجموعة 
جهدا لتحقيق أفضل اإلجنازات 
بفضل استراتيجيتها املرنة والتي 
تتمحور حول التوسع وتنويع 
نشاطاتها في شتى املجاالت والتي 
تش����مل املركبات، تكنولوجيا 
املعلومات، االستثمار والعقارات، 

والتمويل والتصنيع.

د.مارشال جولدسميث

احملاضر املصنف #1 عاملياً في القيادة والتنمية البشرية يحاضر بالكويت 20 اجلاري

»فيجور إيفينتس« تستضيف احملاضر العاملي د.مارشال جولدسميث
أعلن���ت الش���ركة الرائدة 
في مج���ال التدريب � فيجور 
ايفينت���س � عن تنظيم دورة 
تدريبية مل���دة يوم واحد في 
20 اكتوبر حيث تس���تضيف 
احملاضر العاملي واملصنف 1# 
في العالم ف���ي مجال القيادة 
والتنمية البشرية � د.مارشال 

جولدسميث.
يستند البرنامج التفاعلي 
املبني على طرح احللول إلى 
كتاب د.جولدس���ميث األكثر 
مبيعا »م���ا أوصلك إلى هنا.. 
لن يأخذك إل���ى هناك« حيث 
يناقش مهارات ورؤى وتقنيات 
قابلة للتطبيق تساعد احلضور 
على حتديد العوامل الرئيسية 
التي ميكن ان حتول بني الفرد 
وحصوله عل���ى العمل الذي 
يريده او حتى التي متنعه من 

التقدم في عمله احلالي.
ويخاطب جولدسميث القادة 
خالل الدورة التدريبية بعنوان 
»مهارات التمكن من سلوكيات 
العمل االيجابية«، ويقدم لهم 
احدث األساليب ليكون القائد 
الناجح اكثر جناحا من خالل 
ما يطلق عليه »أداة استطالع 
الرأي املس���بق«، والتي توفر 
لهم نظرة محددة وموضوعية 
عن انفسهم قد ال يستطيعون 
احلصول عليها ممن حولهم، 
كما تتيح لهم تلقي ردود فعل 
متوازنة تساعدهم في تغيير 
العادات القيادية السلبية إلى 

محاوالت إيجابية ذات نتائج 
فعالة.

ويتعلم املشاركون خالل 
الدورة التدريبية والتي ستقام 
في فن���دق ومنتجع هيلتون 
الكويت باملنقف كيفية تغيير 
الطرق التي يعتمدها الفرد في 
مقارب���ة ردود الفعل اخلاصة 
بتفاعالته الش���خصية سعيا 
لتسريع عملية حتقيق النجاح، 
كيفية استخدام منوذج ناجح 
لتنمية املهارات القيادية وبناء 
مجموعة العمل وتدريبها، أهمية 
إنشاء خطة عمل تنموية تشرك 
فريق العمل باكمله وتتضمن 

خطة متابعة مستمرة.
ود.مارش���ال جولدسميث 
مؤلف ل� 34 كتابا بيعت منها 
أكثر م���ن مليوني نس���خة، 
وترجمت إلى 30 لغة، وأضحت 
من الكتب األكثر مبيعا ورواجا 
في 12 دول���ة مختلفة، وكتب 

د.جولد سميث اثنني من الكتب 
األكثر مبيعا ملجلة نيويورك 
تاميز: »موجو/ Mojo«، و»ما 
أوصلك إلى هنا.. لن يأخذك إلى 
 What got you here won't /هناك
got you there« � كتاب األعمال # 
 Wall /1ل وول ستريت جورنال
Street Journal، واحلائز على 
جائزة: »كتاب العام من هارولد 

.Harold Longman /لونغمان
كما تشمل جوائز التكرمي 
املهنية العاملي���ة التي حصل 
عليها مارش���ال جولد سميث 
جائزة هارفارد بيزنس رفيو، 
»املفكر القيادي #1 في العالم« 
� معه���د الدراس���ات اإلدارية، 
وجائزة »اإلجناز ملدى احلياة«، 
إحدى جائزتني فقط مت منحهما 
سابقا، وجائزة جمعية اإلدارة 
األمريكية- منحت اجلائزة إلى 
50 من املفكرين الكبار والقادة 
أثروا بعطائهم  العظام، ممن 
قطاع إدارة األعمال على مدى 
ال� 80 سنة املاضية، وجائزة 
بيزنس ويك � التي منحت إلى 
50 من القادة العظام في أميركا، 
وجائزة وول ستريت جورنال 
العشرة  التنفيذيني  »املدربني 

األوائل« � فوربس.
وجدير بالذكر ان هذا هو 
الع���ام الثالث عل���ى التوالي 
ن���ادي املعرفة في  لفعاليات 
الكويت والتي تضم مجموعة 
وورش  احملاض���رات  م���ن 

العمل.

فرع »بانسي« في مجمع دانا سنتر مبنطقة الساملية

»بانسي لألحذية« تفتتح فرعها األول في الكويت
بحضور سفير اليابان لدى 
البالد توشيهيرو تسوجيهارا 
والوفد املرافق له، ومدير عام 
شركة الكثبان الكويتية للتجارة 
العامة واملق���اوالت م.ضاري 
اجلويسري واملدير التنفيذي 
لشركة ساكورا بانسي م.هاني 
س���مير فرج وبحضور الفت 
من وسائل اإلعالم والصحافة 
اليابانية بالكويت،  واجلالية 
مت االفتتاح املميز لفرع أحذية 
»بانس���ي« األول بالكويت في 
خطوة ه���ي األولى في مجال 
األحذية اليابانية، حيث تتسم 
أحذية »بانسي« بأن معظمها 
يدوية الصنع يتم تصنيعها 
مبنته���ى الدق���ة واحلرفي���ة 
اليابانية املعروفة وتصنع من 
أجود أنواع اخلامات املعاجلة 
البكتيري���ا واجلراثيم  ض���د 
لتصبح أكثر األحذية صحية 

على اإلطالق.
»بانس���ي«  وتس���تخدم 
تكنولوجيا الثالث نقاط لدعم 

أكثر ما  القدم وتق���دمي  راحة 
توصل إليه اخلبراء في تصنيع 
أثناء  الراحة  األحذية لضمان 
املش���ي، أما ع���ن تكنولوجيا 
»Air Point« فتعمل على تهوية 
احلذاء، حيث تصبح القدم باردة 
حتى في أعلى درجات احلرارة، 
وكل ه���ذه املميزات باإلضافة 
إلى الوزن اخلفيف جدا للحذاء 
بحيث ال يش���عر مرتديه بأية 

متاعب أثناء االستخدام.

 %100 ياباني���ة  وألنه���ا 
فاالهتم���ام ب���أدق التفاصيل 
كان حاض���را بقوة فتصاميم 
»بانس���ي« العصرية الرائعة 
تضفي اللمسة اجلمالية األخيرة 
للحذاء واأللوان املتعددة التي 
تتناس���ب مع جميع األذواق 

واألعمار. 
ويع���د افتتاح الفرع األول 
مبجمع دانا س���نتر مبنطقة 
الس���املية هي اخلطوة األولى 
في خطة التوس���ع واالنتشار 
الكثبان  التي وضعتها شركة 
الوكيل احلصري  الكويتي���ة 
الكويت  ألحذية بانس���ي في 
والتي سيتبعها خطوات آخري 
أكبر لتشمل السوق الكويتي 
وجميع أرجائه، حيث تعول 
إدارة الشركة على أهمية السوق 
الكويتي احمللي كخطوة أولى 
للتوسع في السوق االقليمية، 
وبهذا االفتت���اح املميز تكون 
قد وضعت أولى خطواتها في 

طريق النجاح.

الشركة حريصة 
على دعم

ومساندة املصابات 
بسرطان الثدي

يقدم محاضرة بعنوان 
»مهارات التمكن

من سلوكيات
العمل اإليجابية«

تتميز أحذية »بانسي« 
بأنها يدوية الصنع 

ومصممة من أجود 
اخلامات املعاجلة ضد 

البكتيريا واجلراثيم

 أشهى أنواع البيتزا املخبوزة على احلطب في »شيراتون الكويت«

»بيتزيريا الماما«.. املذاق اإليطالي األصيل
في »شيراتون الكويت«

ي��س��ت��ق��ب��ل��ك��م ف��ن��دق 
شيراتون  فوربوينتس 
»بيتزيريا  ف��ي  ال��ك��وي��ت 
بتقدمي  املختصة  الم��ام��ا« 
أشهى أنواع البيتزا املخبوزة 
على احلطب لتضفي بذلك 
وامل��ذاق  احلقيقي  الطعم 
الريف  األصيل والقادم من 
وباإلضافة  هذا  اإليطالي، 
الشهية والتي  الى رائحتها 
جتربة  مذاقها  م��ن  جتعل 
حتضر  حيث  استثنائية، 
الطازجة  املكونات  بأجود 
وصلصة الطماطم احملضرة 
وأجود أنواع األجبان لتغني 

أصنافها بأطيب مذاق.
التنوع تقدم  وملزيد من 
»بيتزيريا الماما« املقبالت 
الش���هية واختيارات عديدة 
من األنتيباس���تي والباستا 
والريزوتو التي تكمل جولتكم 

في جتربة أش���هى أصناف 
املطب���خ اإليطالي احملضرة 
بشغف على الطريقة املنزلية 
والتقليدية بإشراف الشيف 
لويج���ي س���اليرنو القادم 

من جن���وب إيطاليا والذي 
ينتظركم في الدور الثاني من 
فندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت ليضع سنوات خبرته 
الطويلة في حتضير البيتزا 

والباستا في ألذ أطباقكم.
»بيتزيري���ا  وتتمي���ز 
الماما« بإطاللة مميزة على 
بوابة اجلهراء التاريخية أما 
التصمي���م الداخلي فيتميز 
بالبس���اطة والرونق حيث 
يرتكز على مزيج من اخلشب 
واأللوان العصرية مقدما بذلك 
جتربة اس���تثنائية ورائعة 
ل���رواده، فس���واء كنتم في 
زيارة عمل أو للمرح تنتظركم 
بيتزيريا »الماما« لتذوق ألذ 
األصناف واالستمتاع بتجارب 
طعام اس���تثنائية حيث في 
بيتزيريا الماما أجواء الريف 

اإليطالي في قلب الكويت.


