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حلية الذهب غيوشيهتثبيت حلية الذهب غيوشيه

مجموعة من حلى عرق اللؤلؤ الذهبي

Van Cleef & Arpels
»أالمبرا«.. تألقات وإبداعات فريدة من ذهب وماس

هذا العام، متتزج انعكاسات الذهب 
األصفر املشــغول بتقنية غيوشيه 
والتي تثري مجموعة أالمبرا منذ ٢٠١8 
- بتألقات املاس وبريق اللون الذهبي 
لعرق اللؤلؤ في إبداعات جديدة من 

املجوهرات والساعات.
واليــوم، تســتمد دار فان كليف 
أند آربلــز إلهامها من هــذه التقنية 
لتقــدم خطوطا وتصاميم مشــرقة 
مشغولة من الذهب األصفر. عروق 
عميقة تضيء بشعاع الشمس لتضفي 
بــروزات أنيقة على ســطح املعدن 
فتعزز مرور الضوء. تتناوب احللى 
الزخرفية بني حلية بتقنية غيوشيه 
وأخــرى مرصعة باملاس على العقد 
الطويل والسوار، فيخطفان األنظار 
باالنعكاسات املتغيرة املفعمة باأللوان 

الدافئة.

بريق متوهج
تضم مجموعة أالمبرا قالدة وسوارا 
وعقدا طويال بتصميم جديد تسلط 
جميعها الضوء على تقنية غيوشيه. 
إنها تقنية جمالية تقليدية كانت قد 
استعانت بها الدار في العقد األول من 
القرن املاضي لتزين ميناء الساعات 
ثم فــي الثالثينيات على الصناديق 
الصغيــرة وعلب البودرة ومحفظة 
املينوديير في مزيج خالق بني األحجار 

النفيسة واملعادن الثمينة.
تبقى اإلبداعــات وفية جلماليات 
التصميم األصليــة فتتزين حليات 
أالمبرا مبحيط من احلبيبات الذهبية 
مــع حبة واحدة وســطية، جميعها 

مصقولة بعناية حتى التألق.

ساعات مبهرة
الســاعات  مجموعــة  تتغنــى 
بتصميمــني من ســويت أالمبرا في 
بــادرة حــب لتصاميــم املجوهرات 
اجلديدة املميزة بوهجها الفاتن. األول 
يسلط الضوء على تقنية غيوشيه مع 
ميناء متألق مشبع بامليزات العاكسة. 
خطوط غرافيكية تتناقض مع األلوان 
األنيقة ملجموعة السوارات من جلد 
التمســاح القابلة للتغيير بسهولة 
بفضل حركــة ضغط خفيفــة. إنها 
الوســيلة املثالية لالحتفال باحلظ 
فــي أي وقت عبر إكمال مظهر معني 
أو التغيير من يوم إلى آخر أو حتى 

من فصل إلى آخر.

تشيد ســاعة املجوهرات سويت 
أالمبــرا مــن الذهب واملــاس وعرق 
اللؤلؤ الذهبي بالضوء بكامل حلته. 
فالسوار مصنوع من حليات متناوبة 
حــول مينــاء مــن ذهب غيوشــيه. 
يبرز عرق اللؤلؤ الذهبي بتموجاته 

وانعكاســاته املتأللئة بينما يلتقط 
ذهب الغيوشيه األضواء املتألقة على 
السطح املنقوش. أما املاس فهو يعزز 
جمال الســوار ببريقه األخاذ. مواد 
ثمينة تضفي ملسة فاخرة إلى حلى 
أالمبرا األيقونية. إنه سوار يعرض 

ساعات اليوم فيخطف األنظار ويدعو 
إلى تأمل اللحظات العابرة.

دار فان كليف أند آربلز ـ خبرة ودراية حرفية 
متميزة

وفيــة لتقاليــد معاييــر االمتياز 

اخلاصة بــدار فان كليــف أند آربلز، 
تعكس مجموعــة أالمبرا خبرة الدار 
العميقة في صياغة املجوهرات الراقية، 
فتستعني كل قطعة مبجموعة واسعة 
من املهارات احلرفية من اجلواهرجي 
والصائغ وخبير الترصيع والصقل.

وعلى غرار إبداعات فينتاج أالمبرا 
األخرى، متتــاز حلى ذهــب األصفر 
غيوشيه مبحيط أنيق من احلبيبات 
الذي يصيغه أسياد احلرفة قبل طي 
مخالــب الترصيــع بنهايــات مدورة 
لتثبيت احللية في مكانها. من بعدها، 
يتم صقل اإلبــداع مرة نهائية إلبراز 
جماله املتألق. من هنا متر كل قطعة 
فيما ال يقل عن خمس عشرة مرحلة 
من االختيــار والصياغــة والتدقيق 
لتتحول إلى جوهرة أيقونية تسافر 

عبر األزمان.

اختيار املواد
تألق عرق اللؤلؤ الذهبي

متتــاز هــذه املــادة التــي تصنع 
طبيعيــا داخل صــدف البحر بلونها 
الذهبي ذات التموجات املتغيرة. فيرمز 
بريقهــا الفريــد إلى األنوثــة والرقة 
واحلماية. تختــار دار فان كليف أند 
آربلــز عرق اللؤلــؤ الذهبي من مياه 
البحار األسترالية الهادئة وفقا ألعلى 
معايير اجلــودة وخصائص محددة 
مثل األلوان الدافئة والسطح األملس 

وبريقها املثالي.

بريق املاس
منذ تأسيسها عام ١٩٠6 متتاز دار 
فان كليف أند آربلز باختيار األحجار 
الكرمية العالية للجودة في إبداعاتها. 
ويتم تطبيق املعايير الصارمة نفسها 
الختيــار األحجــار الوســطية وتلك 
املستخدمة في تصميم بافيه أال وهي: 
D، E أو F للون وIF إلى VVS٢ للنقاوة. 
ثم يتم تنسيق أحجار املاس لتضفي 

بريقا استثنائيا إلى كل إبداع.

 أالمبرا: أيقونة احلظ منذ 1968
اعتاد جاك آربلز - ابن شقيق إستيل 
آربلز - القول »لتكون محظوظا، يجب 
أن تؤمن باحلظ«. ويعد احلظ اجليد 
صفة عزيزة على قلــب الدار وغالبا 
مــا كان يوجه خطاها ليلهم عددا من 
إبداعاتهــا األيقونية. في العام ١٩68، 
أبدعت الدار أول عقد أالمبرا الطويل 
املستوحى من البرسيم رباعي األوراق 
يضــم ٢٠ حلية زخرفيــة من الذهب 
املنقوش واحملاطــة بحبيبات الذهب 
الرقيقة. القى هذا اإلبداع جناحا باهرا 
ليصبح رمزا للحظ حول العالم وإحدى 
أبرز أيقونات دار فان كليف أند آربلز.

عقد طويل فينتاج أالمبرا 
20 حلية زخرفية، 
ذهب أصفر بتقنية 

غيوشيه، ماس

ساعة سويت أالمبرا
ذهب أصفر غيوشيه، 

سوار من جلد 
التمساح قابل للتغيير، 

حركة كوارتز

ساعة سويت أالمبرا
ذهب أصفر غيوشيه، 

ماس، عرق اللؤلؤ 
الذهبي، حركة كوارتز

قالدة فينتاج 
أالمبرا

ذهب أصفر 
غيوشيه

»KIB« يرعى مشروع جتديد املصليات
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت

»لوياك« تقيم »بوثاً« توعوياً في مجمع 360

»بيتك«: إقبال كبير على بطولة »فيفا« لعمالء »حسابي«

في إطار مبادراته اخلاصة 
باملسؤولية االجتماعية، قام 
 »KIB« بنــك الكويــت الدولي
مؤخرا بتقدمي دعمه ورعايته 
ملشروع جتديد املصليات في 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويــت، وذلك بالتعاون مع 
رابطــة طلبــة كليــة العلوم 
اإلدارية. وقد استضافت رابطة 
طلبــة كلية العلــوم اإلدارية 
فريق وحدة االتصال املؤسسي 
فــي »KIB« لزيارة املصليات 
مبناسبة افتتاحها بعد عملية 

جتديدها بالكامل.
وصرح »KIB« بأن رعايته 
ملشروع إعادة جتديد وافتتاح 
مصليات الكليــة هو خطوة 
تأكــد على إميانه بــأن مهمة 
البنوك اإلســالمية ال تقتصر 
على العمل املصرفي فحسب، 
بل يتعداه إلى العمل املجتمعي 
وخدمة املجتمع من خالل دعم 

دشنت مؤسسة لوياك 
جناحــا توعويا في مجمع 
36٠، وذلك ضمن برنامج 
التوعوية والذي  اللجــان 
يأتي برعاية شركة األهلية 
للتأمني، بحيث يعتبر هذا 
البرنامج من أجنح البرامج 
الصيفية التي تقيمها لوياك 
ضمن باقة برامجها املبتكرة، 
البرنامج جلنتني،  ويضم 
اللجنة الصحية بإشــراف 
مي احلجاج نائب رئيسة 
مؤسســة سوروبنمســت 
الكويــت واللجنة البيئية 

بإشراف لطيفة الوزان.
وفي هذا الصدد، صرحت 
مدير قسم اخلدمة املجتمعية 
في لوياك يسرى العيسى: 
»عملت اللجنة الصحية على 

نظم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« بطولة باليستيشــن 
»فيفــا« للســنة الثانية على 
برنامــج  لعمــالء  التوالــي 
»حســابي« للشــباب، تأكيدا 
على اهتمام »بيتك« بعمالئه 
من الشــباب، واحلرص على 
الســعي الدائم لتقدمي افضل 
املزايا لهم مــن خالل تنظيم 
أنشطة ومسابقات وفعاليات 
مصممــة خصيصــا لتالئــم 
احتياجات الشباب، اذ يعتبر 
االهتمــام بالشــباب من ابرز 
محاور استراتيجية »بيتك«.

التي  البطولــة  وشــهدت 
الثانيــة  أقيمــت بنســختها 
في مــول 36٠، إقبــاال كبيرا 
ومشاركة واسعة من اجلمهور 
شــملت أكثر من ١٢٠ مشاركا 
من عمالء »حسابي« للشباب 

ضمن 64 فريقا.
كما شهدت البطولة مشاركة 
مــن العــب اجليــل الذهبــي 
للمنتخب الوطني الكابنت سعد 
احلوطي، إلى جانب الالعبني 
الدوليني فهد األنصاري وأحمد 
الرياحــي الذيــن وقعوا على 
القميــص الرياضــي اخلاص 
بعمالء »حسابي«.  وتضمنت 
البطولة جوائز نقدية تفوق 
قيمتها ١٠٠٠ دينــار، موزعة 
على 6٠٠، و3٠٠، و٢٠٠ دينار 
للفائزيــن فــي املركــز األول 
والثاني والثالث على التوالي، 
باإلضافــة الى جوائز وهدايا 
أخرى للجمهــور. وتضمنت 
بطولة »فيفا« فقرات شبابية 
ورياضيــة مختلفة تعبر عن 

اهتمام »بيتك« بالشباب.
الشــباب  ويضع »بيتك« 
أولوية في اهتماماته من خالل 

وطلبة اجلامعة على االلتزام 
بــأداء فريضــة الصــالة في 
أوقاتها. وأضــاف »KIB« أنه 
يعتبر املسؤولية االجتماعية 
ركنا أساسيا في عمله املصرفي 
ورســالته املجتمعية، منوها 

عــدد خاليا الــدم احلمراء 
فــي اجلســم عــن املعــدل 
الطبيعــي، بينمــا عملــت 

عمالئــه الشــباب مــن حملة 
برنامج »حسابي«، ومن أبرزها 
حملة »خلها على حســابي« 
على عدد من املقاهي واملطاعم 
واألماكن التي تهم الشــباب. 
والقت احلملة ترحيبا كبيرا 
مــن الشــباب ملــا تقدمه من 
عروض حصريــة ومميزات 

كبيرة تلبي تطلعاتهم. 
ويطرح »بيتــك« برنامج 
»حســابي« للشــباب مبزايا 
االهتمــام  ضمــن  نوعيــة، 
املتواصــل بشــرائح العمالء 
املختلفــة، وابتــكار صيــغ 
منتجــات وخدمــات جديــدة 
الوفــاء  مــن خاللهــا  يتــم 
باحتياجات كل شــريحة مبا 
يالئــم خصائصهــا العمرية 
واهتماماتها املتعددة، بحيث 
تتناســب مــع كل شــرائح 
العمالء وتلبي احتياجاتهم في 
احلصول على خدمة متميزة 
وفق معايير وأساليب ال تقل 
عن نظيرتها العاملية من حيث 

اجلودة والدقة والسرعة.

إلى أن االهتمام باجلوانب التي 
متس حياة أفراد املجتمع تأتي 
في مقدمة أولوياته، وخاصة 
دعمــه للقضايــا واألنشــطة 
التي ترســخ هويته في عالم 

املصارف اإلسالمية.

اللجنــة البيئية على بناء 
محطة لتجميع البالستيك 
من زجاجــات املياه املعاد 
تدويرهــا، وكذلــك زيادة 
الوعي وتثقيف زوار مراكز 
التســوق حول سلوكيات 
االستهالك وكيفية احلد من 
املنتجات وإعادة استخدامها 

من جديد«.
وتابعت: »ضم البرنامج 
قرابــة 3٠ متطوعا، عملوا 
على مدار أسبوعني في فندق 
الفوربوينتس التابع لفندق 
الكويت، بحيث  شيراتون 
أقيمــت العديد من الورش 
التوعويــة والعديــد مــن 
الزيــارات امليدانية إحداها 
مــن قبــل موظفي شــركة 

األهلية للتأمني«.

ومــن أهــم املزايــا التــي 
يتــم تقدميها ضمــن برنامج 
»حسابي« للشــباب حصول 
عمالء شــريحة الشباب على 
بطاقة »حســابي« للســحب 
اآللــي )ATM( ذات تصميــم 
شــبابي مميز، باإلضافة إلى 
متكينهم مــن احلصول على 
بطاقــة »حســابي« مســبقة 
الضوابــط  وفــق  الدفــع 
االئتمانيــة لـ »بيتك«، والتي 
ميكن اســتخدامها متاما مثل 
البطاقة االئتمانية حلجوزات 
الفنادق والطيران عامليا وعبر 
االنترنــت، واســتخدامها في 
أجهــزة الدفــع )P.O.S( فــي 
احملــالت التجارية، باإلضافة 
إلى العديد من العروض التي 
يتم تقدميها بشكل متواصل 
وبأكثــر من مجال، حيث يتم 
تقدمي خصومــات كبيرة في 
مجموعة مختارة من اشــهر 
واهــم املتاجر واحملالت التي 
واملنتجــات  الســلع  تبيــع 

اخلاصة بالشباب.

البنك يعتبر املسؤولية االجتماعية ركناً أساسياً في عمله املصرفي ورسالته املجتمعية

حول الصحة والبيئة برعاية شركة األهلية للتأمني ضمن برنامج اللجان التوعوية

ينفرد البنك بإطالقها للسنة الثانية على التوالي باعتبار الشباب ركيزة أساسية في إستراتيجيته

متطوعو »لوياك« خالل تقدمي اخلدمات التوعوية للكبار والصغار

جانب من البطولة 

ورعاية أي فعالية أو مبادرة 
اجتماعية تصب في مصلحة 
املجتمع وتســاهم في رفعته 
مبختلــف املجاالت. مؤكدا أن 
هذه الرعاية تأتي انطالقا من 
حرصه على تشجيع الشباب 

التوعية مبرض الثالسيميا 
في الدم والذي يتسبب في 
نقص الهيموغلوبني وقلة 

إطالق العديد من احلمالت التي 
حتمل باقة متنوعة من املزايا 
كحملة »اربح مع حسابي« التي 
متنح العمالء فرصة الفوز بـ 
3 سيارات سنويا و١٢٠ جائزة 
نقدية بقيمة ٢5٠ دينارا لعشرة 

فائزين شهريا.
وأطلــق »بيتــك« مؤخرا 
حملة شاملة ومتكاملة للشباب 
بعنوان »حاســبني حسابك« 
التي تشمل باقة متنوعة من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
واخلصومــات  والعــروض 
واملفاجــآت األولى من نوعها 
واجلوائز غير املسبوقة ملكافأة 
عمالئــه الشــباب مــن حملة 
برنامــج »حســابي«، فضــال 
عــن توفير منظومة متكاملة 
من الدعم واملساندة ملبادرات 
الشــباب مبختلــف املجاالت 
واملساهمة في رفع كفاءاتهم 
وتطويــر مهاراتهم مبا يلبي 
تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.
ويواصــل »بيتك« إطالق 
احلمالت والعــروض ملكافأة 

احلملة تؤكد اهتمام »بيتك« بشريحة الشباب
يوسف الرويح مع كابنت اجليل الذهبي سعد احلوطي والالعبني الدوليني أحمد 

الرياحي وفهد األنصاري، وممثل »بيتك«


