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في إطار شراكته مع »لوياك« الكويت لتعزيز مبادراته في المسؤولية المجتمعية

»األهلي املتحد« يرعى برنامج »اخلدمة هي سعادتي«
مستشفى هادي يبدأ استقبال حاملي بطاقات »عافية«

أعلن البنك األهلي املتحد، 
عــن رعاية برنامــج »اخلدمة 
هي سعادتي« وذلك في إطار 
شــراكته االســتراتيجية مع 
جمعية لويــاك الكويت، التي 
تهــدف إلى تعزيز األنشــطة 
االجتماعية للبنــك وتكثيف 
مبادراتــه املســتمرة لدعــم 

املجتمع الكويتي.
وتهدف مبــادرة »اخلدمة 
هي سعادتي« إلى مساعدة كل 
أطياف املجتمع الكويتي، حيث 
تضم هذه املبادرة مشــاركني 
تتــراوح أعمارهم بني ١٦ عاما 
أو أكثر يتعاونون مع مختلف 
املراكز االجتماعية التطوعية 
مثل KAACH ومعهد برادايس 
وAbeer ٢، وتشــمل األنشطة 
كيفية ممارســة اإلســعافات 
األولية وذلك في جمعية الهالل 
االحمر الكويتي باإلضافة إلى 
تقدمي كافة املســاعدات لكبار 

السن.
أعــرب  املناســبة  وبهــذه 
نائــب أول الرئيس التنفيذي 
- مجموعة األعمال املصرفية 
بالبنك األهلــي املتحد، معتز 
الرافعي، عن سعادته بالتعاون 
املشــترك بني البنك ولوياك، 
متوقعا أن يثمر هذا التعاون 
عــن العديــد مــن االنشــطة 
املتنوعة في املستقبل القريب، 
وأن يسهم في حتقيق الهدف 
والغاية املنشــودة منه، وهو 
دعــم املجتمــع الكويتــي من 
خالل الشــراكة والتعاون بني 

يســر مستشــفى هادي 
تقــدمي خدماتهــا للرعايــة 
والعــالج الصحي للســادة 
حاملي بطاقة عافية، وصرح 
املديــر العام فهــد امليلم بأن 
سياســة مستشــفى هــادي 
تقوم على أســس راســخة 
من القيم اإلنسانية اخلالقة، 
التي يشعر معها كل مريض 
بحق إنســانيته ســواء في 
أو  العــالج  أو  التشــخيص 
املتابعة الصحية، على تنوع 
صورتهــا مــن خــالل فريق 
عمل متكامل يشعر املريض 
دوما بأنه في أحسن حاالت 

اإلنسانية 
ونحن نفتخر بأن كان لنا 
دوما قصب الســبق في هذا 
املضمار الــذي يعتز بدوره 
بثقــة املواطنني الذين كانوا 
ومازالــوا على مــر األعوام 
يرون في مستشفانا العريق 
املالذ اآلمن ملعاناتهم الصحية.

ويسعدنا استقبال حاملي 

املالية والشباب  املؤسســات 
الرافعــي أن  الواعــد. وأكــد 
املتحد لم يدخر جهدا في سبيل 
تعزيز مشاركاته في مختلف 
املبــادرات التــي تصــب فــي 
مصلحة املجتمع، واعدا باملزيد 
من األنشطة واملبادرات التي 
تعكس اخلطة االستراتيجية 
للبنــك في مجال املســؤولية 
املجتمعية للمؤسسات املالية.
ومن جهتهــا، قالت عضو 
اإلدارة فــي لويــاك  مجلــس 
الكويت فتــوح الداللي: نحن 
بالتعــاون والروح  فخورون 
اإليجابية التي يتمتع بها فريق 
عمــل البنــك األهلــي املتحد، 
وحرصهم الشــديد على دعم 
الشــباب وخلــق التغيير في 
نفوســهم من أجل نشر القيم 

بطاقة عافية بكل روح الود 
والتفاني والعطاء بال حدود 
كسائر مرضانا، مؤكدين أن 
جميع أمراضهم قابلة للعالج 
لدينا والشفاء بإذن اهلل جل 

وعال.
بدوره، أكد املدير الطبي 
د.عبدالواحد البلوشي أهمية 
مــا يقدمه مستشــفى هادي 
مــن برامج بنــاءة للمرضى 
املتقاعدين التي تتنبه للجانب 
اإلنساني النبيل في شخصية 
القائمني على الرعاية الصحية 
لبث روح الطمأنينة والتفاؤل 
فــي نفــوس مرضانــا مــع 
التشخيص السليم وإرشاد 
األهالي إلى أســاليب العالج 
املناســب، فضال عن برامج 
التدخــل املبكر التي تشــمل 
تضافر اجلهود بصورة كاملة 
متكاملة بني فريــق األطباء 
املعاجلني من ناحية والفئات 
املتعاونة من ناحية أخرى.

وفي نفس الصدد، قالت 

اإليجابية من خــالل البرامج 
املتنوعة التــي نطلقها والتي 
تساعد في خلق شباب مستنير 

قادر على حتقيق التنمية.
وجدير بالذكــر أن لوياك 
هــي منظمة ال تهــدف للربح 
تأسســت عام ٢٠٠٢ كمبادرة 
إيجابيــة بهدف خلق التغيير 
في نفوس الشباب ومواجهة 
العنــف املوجــود فــي العالم 
الســالم عــن  ونشــر قيمــة 
طريــق إنشــاء مجموعة من 
البرامــج التــي تســاعد فــي 
خلق شباب مستنير من أجل 
الســالم واالزدهار، باإلضافة 
إلــى مســاهمة هــذه البرامج 
في التنميــة الذاتية واملهنية 
للشباب خللق الثقة بقدراتهم 

لتأهيلهم لسوق العمل.

نائب املديــر العــام د.فاتن 
فهــد امليلــم: إن مستشــفى 
هــادي يتميز بفريــق عمل 
يصفونــه دومــا مبالئكــة 
الرحمة، يتبارون في رعاية 
املرضى والنهوض بهم ورسم 
االبتسامة على شفاههم وزرع 
البهجــة واألمل فــي قلوبهم 
وذلــك مــن خــالل أســلوب 
علمــي منهجي فــي التعامل 
مع املريض، يحلق بأجنحة 
احلــب والرفــق والتواصل 
اإلنساني الرحب، مع ما يرتكز 
عليه من قاعدة راســخة من 
املعلومات املرتبة يرتقي بها 
للوصول إلى تشخيص محدد 
يتعامل من خالله مع املرض 
من جذوره وأبعاده العضوية 
والبدنية والنفسية، مبا يتيح 
للمريض الفرصة في الشفاء 
التام مبشيئة اهلل تعالى دون 
أي مضاعفات ليعود من جديد 
ليمارس دوره وحقه في حياة 

أفضل.

مجموعة من اإلدارة التنفيذية بالبنك األهلي املتحد مع ممثلي »لوياك«

فهد امليلم ود.عبدالواحد البلوشي ود.فاتن امليلم

مع مستشفى هادي ماكو إال العافية

بيرليه.. إبداعات جديدة مرصعة باألحجار الصلبة وباأللماس

»عطورات املهلهل« راعٍ رسمي ملعرض العطور

فان كليف حتتفي بالروح املرحة ملجموعة بيرليه

»مهلهــل  شــركة  اكــدت 
الياسني« للعطورات رعايتها 
رســميا ملعــرض اخلريــف 
للعطور الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
علــى ارض املعارض الدولية 
مبشرف بالصاالت 5، ٦، 7 في 
الفترة من ٢5 اجلاري ويستمر 
حتى 5 نوفمبر املقبل، مبشاركة 
نخبــة مميــزة مــن شــركات 
الكويت  العطور والطيب في 

واملنطقة.
وبهذا الشــأن صرح مدير 
عام شركة »عطورات املهلهل« 
مصمم العطور الكويتي مهلهل 
ابراهيم الياســني بان شركته 
وهي حتتفل مبــرور ١7 عاما 
علــى تأسيســها، تفخــر مبا 
تقدمه ضمــن قائمة عطورها 
املتميزة لتناسب اذواق الشعب 
الكويتــي واخلليجي بجميع 
فئاته حيث متتاز بتقدمي ارقى 
وأفخم العطور والطيب، اضافة 

الى اسعارها التنافسية.
واشار الياسني الى حرص 
عطورات املهلهل على املشاركة 
مبعارض العطور التي تقيمها 
شركة معرض الكويت الدولي 
مبوســميها، حيث تعتبر من 
املعارض الفريــدة والوحيدة 
املميزة على مســتوى منطقة 
الشرق األوســط، مشيرا الى 
طبيعة املوسم الذي يقام فيه 
املعرض حاليا ورغبة الكثيرين 
فــي اقتناء الهدايا، اضافة الى 
شغف الشعب الكويتي باقتناء 

تكمــل فــان كليــف أند 
آربلــز مســيرتها اإلبداعية 
مع مجموعــة بيرليه لتقدم 
ابتكارات جديدة تسلط الضوء 
على جماليتها الدائرية. ثالثة 
خــوامت »بتوين ذا فينغرز« 
)بني األصابع( متنح الصدارة 
لألحجــار الصلبــة بينمــا 
تعــرض القــالدة املرصعة 
باالملــاس واألقراط املطابقة 
الذهب مبختلف ألوانه.  وفية 
أبدا لتصميم اخلط احمليطي 

الذي تشكله الكريات العزيزة على قلب الدار، 
ميكن جمعها مع بعضها البعض في توليفات ال 

حتصى، جريئة أم مرهفة، لتألق في كل مناسبة. 
إعادة االبتكار: وجتسد مجموعة بيرليه اجلديدة 

مهــارة الدار العريقة لتصبــح احلبيبات الذهبية 
املتأللئة التي تشــكل اخلط احمليطي مقرونة بأحد 

أشهر تصاميم فان كليف أند آربلز أال وهو خامت »بني 
األصابع«، فهذه القطع التي تتميز بتصميمني يجمعهما 

خامت مفتوح، تزين اليد بفضل ثنائي شــكل الكابوشــون 
الرشيق، األول من احلجر الكرمي والثاني من الذهب املرصع 
باالملــاس، كل واحد منهما منغمس فــي حوار قيم مع اآلخر: 

فالذهب األصفر يبرز جمال املاالكيت والذهب األبيض يظهر تألق 
الفيروز بينما يعكس الذهب الوردي الناعم لون العقيق األحمر 
املتوهج )كارنيليان(. تبرز هذه التركيبات الثنائية الرائعة مع 
حافة مــن الكريات الذهبية التي تلتف حول كل كابوشــون في 
صفني أو 3 صفوف.  تكتمل هذه اإلبداعات مع قالدة وأقراط تعيد 
تعريف الكابوشون املرصع باالملاس من الذهب األصفر واألبيض 
والوردي. الدمج والتشكيل: منذ ابتكار مجموعة بيرليه وقطعها 
تتشــكل في مجموعات مختلفة أو تكمــل مجموعات أخرى من 
مجوهرات فان كليف أند آربلز. فهناك تركيبة لتناسب كل ذوق: 
جند املجوهرات املتأللئة مع قالدة أو أقراط بيرليه باالملاس التي 
تتناسب بشكل مثالي مع طقم من االبتكارات ذات نقشة معينة مثل 
خامت بيرليه كلوفر أو سوار بيرليه سيغنتشر )التوقيع( أو خامت 
فريفول املاسي. كما يجتمع الذهب بلونيه الوردي واألصفر في 

تناغم دقيق مع 3 أساور بيرليه بيرلز أوف 
غولد )لؤلؤيات من الذهب(، أما مجوهرات 
بيرليه كولور )امللونة(، فهي تتماشى في 

تركيبات ال حتصى 
مــع عقــد أالمبــرا 
الطويــل  القيــاس 
أو القــالدة واخلامت 
املطابقــني أو حتــى 
مع أقراط كوزموس 
ملجموعــة مزهــرة 
أكثر. سوار بيرليه 
ســوار  باالملــاس، 
بيرليه سيغنتشــر 
)التوقيــع(، ســوار 
كلوفــرز  بيرليــه 
وسوار بيرليه بيرلز 
أوف غولــد )كريات 
الذهب(. اإللهام: بدءا 
باختيــار املاســات 
واألحجــار الصلبة 
وصوال إلى ترصيع 

الذهب وتلميعه، تعكس 
مجموعــة بيرليــه براعة 
وخبــرة فــان كليــف أند 
آربلز العريقتني في صناعة 
املجوهــرات، حيــث تعاد 
صياغة الكريات الذهبية 
يدويا كل واحدة على حدة 
لتصقل من بعدها وتكتسب 
تألقها الشهير بينما حتافظ 
على سطحها املدور، ويتم 
النظر بكل تفصيل مبنتهى 
الدقة كما نــرى مع خامت 
بيرليه كلوفر الذي مت صقل سطحه ببراعة 
ليسهل ارتداؤه، وتسمح تقنية التخرمي في 
الذهب مبرور الضوء وإبراز جمال املاسات. 
وجتدر اإلشــارة هنا إلــى أنه يتم اختيار هذه 
املاسات وفقا ملعايير صارمة جدا كما هي احلال 
 E أو D ألي مــن ابتكارات فان كليف أند آربلز: فئة
أو F للــون وفئــة IF، VVS١ أو VVS٢ لدرجة النقاوة، 
وال ننسى األحجار الصلبة التي تخضع ملعايير عالية 
جدا أيضا، فحجر املاالكيت بلونه األخضر الداكن يستمد 
شاعريته من اخلطوط املستقيمة املتعاقبة على سطحه بينما 
ينفرد الفيروز بلونه األزرق الشديد واملتناسق والكثيف، أما 
العقيق األحمر )كارنيليان(، فتم اختياره للونه البرتقالي املائل 
إلــى االحمرار الذي ميتاز بالدفء، وفــي كل مرحلة من العملية 
اإلبداعية تكتســب كل جوهرة صفة القطعة النادرة بفضل هذا 
السعي الدائم إلى التميز واختيار األفضل. إدامة التصميم: أطلقت 
مجموعة بيرليه للمرة األولى عام ٢٠٠٨، إال أن الكريات الذهبية 
شكلت جزءا من تاريخ فان كليف أند آربلز منذ عشرينيات القرن 
املاضي، حيث استعانت الدار بخط رفيع من احلبيبات املعدنية 
لتأطير تصميم بعض املجوهرات على غرار احللى املصرية التي 
القت رواجا إثر اكتشاف قبر توت عنخ آمون في العام ١9٢٢، بدءا 
من ١94٨، أصبحت الكريات الذهبية أسلوبا بحد ذاته لتجد مكانها 
في عدد من مجموعات فان كليف أند آربلز وال ســيما في عقود 
وأقراط وأساور وساعات مجموعة »كوسكوس Couscous« الرائعة 
التــي أبدعتها الدار إثر رحلــة قامت بها عائلة آربلز إلى املغرب.  
وخالل الستينيات، طغى أسلوب األشكال اللينة 
واملرنة مما أدى إلى ابتكار مجموعة »تويست« 
التي جتمع بني كريات الذهب واملرجان واللؤلؤ 
املستزرع في دوامة تتميز 
بدقة تنفيذها. إضافة إلى 
حلية »أالمبــرا« املزينة 
بخط محيطي من الكريات 
األنيقة، وفي ٢٠٠٨، شكلت 
تلــك الكريــات الذهبية 
مصــدر اإللهام لتصميم 
مجموعــة بيرليه، ومنذ 
ذلك احلني تســعى الدار 
إلــى إعــادة ابتــكار هذا 
التصميــم مــع إبداعات 
ذات أســماء شــاعرية: 
بيرليه بيرلز أوف غولد 
)كريات الذهب(، بيرليه 
كولور )امللونة(، بيرليه 
داميونــدز )املاســية(، 
بيرليه كلوفرز وبيرليه 

سيغنتشر )التوقيع(.

افضل هذه العطورات وارقاها. 
ان  الــى  الياســني  ولفــت 
مؤسســته تســتعد ملعــرض 
العطــور كل موســم لطــرح 
كل جديــد وعصري لعمالئها 
املميزيــن، حيــث حتــرص 
على تقدمي اجلديــد دائما في 
عالم العطورات، كاشــفا عن 
ان شــركته تقــوم بتصنيــع 
منتجاتها من العطور والبخور 
مبعملها البالغة مساحته 3٠٠ 
متر مربع، حيث تصنع العطور 
الشرقية العربية والفرنسية 
وفق اعلى معايير ومواصفات 
اجلــودة العاملية ســعيا منها 
لنيل شهادات اجلودة العاملية 
ايزو مستقبال، فهناك منتجات 
من خلطاتنــا املتميزة اضافة 
الى املعمول والبخور ودهانات 
العــود الشــرقية وبخاخــات 
العطور الشرقية والفرنسية. 
 وعن جديده لهذا املوســم 
قال مهلهل الياسني ان مؤسسته 

تطرح ١٨ منتجا جديدا تشمل 
عطورات فرنســية من انتاج 
الشــركة وأخــرى عطــورات 
عربية شرقية مثل عود مسك، 
و)Special Mix Oud(، ورشــا 
عود، ونانا عود، وغيرها حيث 
ستكون هناك مفاجآت بانتظار 
اجلمهور الكرمي، مشيرا الى ما 
طرحته الشركة من مجموعات 
العطــور كصنــدوق الهدايــا 
الفاخر واملتضمن 3 انواع من 
العطور بســعر عطرين، كما 
توفر ايضا اجود انواع العود 
الهندي والسيالني واملاليزي 
واالريانــي، اضافة الى بعض 
األنــواع مــن العــود الطيــب 
ودهن الورد املمتاز، وستكون 
مفاجأة املعرض منتجنا اجلديد 
)Winter Oud( بأسعار تنافسية 

للجميع.
 واختتم الياســني حديثه 
قائال: ان مؤسسته تفخر بفرعها 
الوحيد بالكويت، اضافة الى 
فرعهــا فــي دبي لبيــع جملة 
البخور ودهن العود، مشددا 
على ان النيــة تتجه الفتتاح 
بوتيــك عاملــي لبرانــد جديد 
باسم )Ayah Perfumes(، وتقدم 
املهلهــل« عروضا  »عطورات 
مميزة وخصومات على البيع 
خالل فترة املعرض على جميع 
العطورات واملنتجات وبأسعار 
تنافسية، داعيا اجلمهور الكرمي 
الى زيارة جناح الشــركة في 
قاعة ٦ واالطالع على آخر ما 

تطرحه في املعرض.

 مهلهل الياسني

أعمار املشاركني 
من 16 عامًا 

وأكثر يتعاونون 
مع مختلف 

املراكز االجتماعية 
التطوعية

مهلهل الياسني: 
إطالق 18 منتجًا 

جديداً هذا 
املوسم احتفااًل 

مبرور 17 عاماً

»هادي« يقوم
على أسس راسخة 
من القيم اإلنسانية 

اخلالقة

إعالن الفائزين بجائزة السميط للتنمية األفريقية في مجالي الصحة واألمن الغذائي
أعلن مجلس أمنــاء جائزة عبدالرحمن 
السميط للتنمية األفريقية في اجتماعه الذي 
عقد في قصر بيان، عن الفائزين باجلائزة 
في دورتيها ٢٠١5 في مجال الصحة و٢٠١٦ 

في مجال األمن الغذائي.
وأعلن مجلس األمناء الذي يرأسه النائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد، عن الفائز بجائزة السميط في 
مجال الصحة لعام ٢٠١5 وهو البروفيسور 
»كيفني مــارش« من األكادمييــة االفريقية 
للعلوم وجامعة أكسفورد جلهوده املتواصلة 
التي بذلها في الســيطرة والقضاء على داء 
املالريــا، والتي أثــرت إيجابيا على صحة 
ماليني األطفال في أفريقيا، مما كان له األثر 

األكبر في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والصحية على مستوى القارة بأكملها، عالوة 
على ذلك، ثمن املجلس جهود د.مارش الكبيرة 

في مجال أبحاث أمراض اجلهاز التنفسي.
كما أعلن مجلس األمناء عن منح اجلائزة 
لعام ٢٠١٦ في مجال األمن الغذائي مناصفة 
لكل من مجموعة أبحاث البطاطا احللوة في 
املركز الدولي للبطاطا ومقره بيرو، واملعهد 
الدولي للزراعة االستوائية ومقره نيجيريا، 
حيــث منح املركز الدولي للبطاطا اجلائزة 
تقديرا جلهوده املتواصلة في حتسني نوعية 
التغذية من املواد الغذائية األساسية، خاصة 
البطاطا احللوة في قارة أفريقيا وحتسني 
وتطوير أصناف جديدة من محصول البطاطا 

املدعــوم بفيتامني )أ( في النظــام الغذائي 
ملاليني األســر األفريقية مستهدفا مواجهة 
اآلثار املدمرة لنقص هذا الفيتامني الذي يعد 
أحد األشكال األكثر خطورة لنقص التغذية 
في العالم النامي. وبهذا الشأن، قال د.عدنان 
شهاب الدين، املدير العام ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي التي تدير جوائز السميط، 
»فخــور مبنح اجلوائز جلميع املشــاركني 
الثالثة الذين قدموا مساهمة كبيرة وحقيقية 
لتحسني حياة املاليني من الناس في جميع 
أنحــاء أفريقيا واملســاهمة في إيجاد نظام 
للتنمية املستدامة على مستوى القارة حتى 

تتمكن من اإلسهام بفعالية في تقدمها«. 
وأضــاف: »ان جميــع الفائزين واجهوا 

التحديات الكبيرة في القارة األفريقية، وعلى 
الرغم من محدودية املوارد إال أنهم متكنوا 

من النجاح بشكل منقطع النظير«
ونبعت فكرة جائزة عبدالرحمن السميط 
للتنمية األفريقية مببادرة سامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر 
أعلن عنها في مؤمتر القمة العربية االفريقية 
الثالثة سنة ٢٠١3، إذ تبلغ قيمة كل جائزة 
مليــون دوالر إضافــة إلــى ميدالية ذهبية 

وتديرها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأوضحت املؤسسة أن جائزة السميط 
الســنوية تكرم األفراد واملؤسسات الذين 
يســاهمون من خالل أبحاثهم ومبادراتهم 
ومشاريعهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وتنمية املوارد البشرية والبنى 
التحتية في القارة األفريقية.  كما أتت هذه 
اجلوائز مبنزلة إقرار وامتنان ملا قدمه الطبيب 
الراحل عبدالرحمن الســميط، الذي كرس 
حياته في العمل اإلنساني ملواجهة حتديات 
الفقر واجلــوع واجلهل وانتشــار األوبئة 
واألمراض املســتعصية التي تتعرض لها 
أفريقيا. وسيتسلم الفائزون جوائزهم خالل 
حفل كبير سيقام على هامش حفل االستقبال 
الكبير الذي سيقام على شرف املشاركني في 
القمة األفريقية العربية الرابعة التي ستعقد 
في جمهورية غينيا االستوائية في ٢٢ نوفمبر 
٢٠١٦. ويضــم مجلس األمنــاء الذي يضع 
املعايير واإلجراءات التفصيلية للجائزة - كال 

من: بيل غيتس الرئيس املشارك ملؤسسة 
بيل وميليندا غيتس، ود.دونالد كابيروكا 
الرئيس الســابق للبنك األفريقي للتنمية، 
ود.كاواكواننــج نائب املدير العام ورئيس 
قســم التعاون التقني الســابق في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وعبداللطيف احلمد 
املدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق 
العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وطارق بدر سالم املطوع العضو التنفيذي 
للجنة التجمع العــام للجمعيات اخليرية 
واملدير العام ورئيس مجلس إدارة شــركة 
سدير للتجارة العامة واملقاوالت، ود.عدنان 
شــهاب الدين - مديرعام مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي ومقرر اجلائزة.


