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أعلن بنك برقان أسماء 
الفائزين في السحوبات 
اليومية حلساب »يومي«، 
البن���ك بإيداع  وقد قام 
مبل���غ 5000 دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حساب 
الفائزي���ن احملظوظ���ن 
املاض���ي،  لألس���بوع 
وقد جرى الس���حب في 
الرئيسي للبنك  املكتب 
حسب اإلجراءات املتبعة 
ف���كان احلظ من نصيب 
الفائزين: منى أحمد جاسم 
محمد، عالية قعود ظاهر، 

وفوزية محمد رشيد فتح الدين.
وقد قام���ت املديرة العامة لقطاع اخلدم���ات املصرفية لألفراد 
بالبنك مني���رة املخيزمي بتقدمي التهنئة للفائزين في س���حوبات 
األس���بوع املاضي، وقالت في تصريح صحافي: إن حساب يومي 
هو احلس���اب األوحد واألكثر تفردا في الكويت، فهو حساب يقدم 
سحوبات وجوائز يومية مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل 
األسبوعية والعطل الرسمية، اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد 
حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 5000 دينار، يسرنا أن ندعو اجلميع 
لالستفادة من هذه الفرصة الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة 

التي تعود عليهم بفرص أكبر للفوز«.
وكان بنك برقان قد أطلق العام املاضي حس���اب )يومي( األول 
من نوعه في الس���وق املصرفي احمللي والذي يبدأ بفتح احلساب 
مببلغ 500 دينار كحد أدنى ليدخل هذا املبلغ الس���حب بعد مرور 
30 يوما عليه، ومن ثم يبدأ في دخول الس���حوبات اليومية على 
جائزة 5000 دينار يوميا )باستثناء عطل نهاية األسبوع واألعياد 
الرسمية(، وتزداد فرص الربح مع كل 50 دينارا تزيد على املبلغ 
حي���ث متثل كل 50 دينارا فرصة في الس���حب ما يعني أن املبلغ 
األولي املودع كحد أدنى وهو 500 دينار س���يكون له 10 فرص في 

السحوبات اليومية.

)سعود سالم(عادل الشمالي وإميل الشعار خالل اإلعالن عن كتالوج 2011

»إيكيا الكويت« أطلقت كتالوج 2011 تحت شعار »نعم لحياة يومية أفضل«

الشمالي: استخدام مدخرات »إيكيا« من اليورو 
حماها من تذبذب أسعار العمالت عالميًا

الشعار: بصدد طرح كروت إلكترونية كهدايا للمشتريات.. 
وسرعة أكبر في توصيل جميع احتياجات العمالء

جتذب مزيدا من العمالء اجلدد 
ل� »ايكيا« كل عام من مختلف 

الشرائح واألعمار.
من جانبه قال مدير معرض 
»ايكيا الكويت« اميل الشعار 
ان »ايكي���ا الكوي���ت« زادت 
من خدماتها وس���رعتها في 
تلبية احتياجات العمالء في 
الكويت من توصيل وتركيب 
مش���ترياتهم لتت���راوح بن 
س���اعات و 3 ايام مهما كان 

حجم طلبات العمالء.
وأضاف ان »ايكيا الكويت« 
بصدد طرح كروت مشتريات 
الكترونية، يتم شحنها بقيم 
مختلفة لتقدم كهدايا في جميع 

املناسبات.
وأشار إلى أن أول اصدار 
كتالوج ل���� »ايكيا« كان منذ 
60 عام���ا وحتديدا في العام 
1951، حي���ث مت توزيع 250 
الف نس���خة، وفي الكتالوج 
الثاني في العام 1952 مت إضافة 
محتويات األس���اس والتي 

تتميز بها الشركة عامليا.
وعرج الشعار على جميع 
إصدارات كتالوجات »ايكيا« 
حتى اصدار الكتالوج اجلديد، 
مؤكدا ان الكتالوج اجلديد في 
نسخته ال� 60 متت طباعته 
في 198 مليون نس���خة و28 
لغة و54 طبعة ويقرؤه اكثر 
من 400 مليون شخص في 38 

دولة حول العالم.

أحمد يوسف
ل���� »إيكيا  أكد مدي���ر عام 
الكويت« عادل الش���مالي على 
جناح سياسات الشركة األم في 
تخطي واحدة من أكبر األزمات 
التي تعرضت لها جراء التذبذب 
العمالت عامليا،  احلاد ألسعار 
وان استخدام الشركة ملدخراتها 
من اليورو، جعلها جتتاز أزمة 
التذبذب في العمالت العاملية.

وأشار الى أن أحد التحديات 
ايكيا  الت���ي تواجهها  األخرى 
اليوم يتمثل في تلبية الطلبات 
املتزايدة من عمالء الشركة على 
حجم منتجات يبلغ 8500 صنف 
جلميع فروع الشركة في العالم، 
اال أن التخطيط اجليد من الشركة 
ف���ي قراءة األس���واق وحتديد 
استراتيجيات التوسعات جعلها 
تنجح مرة أخرى، حيث مت إعداد 
خطط التوسع عامليا حتى العام 

.2025
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته الشركة أمس لإلعالن 
عن إطالق النسخة اجلديدة من 
كتالوج ايكيا اجلديد للعام 2011، 
مؤكدا ان توزيعه س���يتم على 
الس���كنية في  املناطق  جميع 

الكويت خالل أسبوعن.
وأشار الشمالي إلى أن شعار 
الكتالوج اجلديد هو »نعم حلياة 
يومية أفضل«، ليكون أكثر من 
مجرد نظ���رة على التنوع في 
املنتجات، وأيضا لتقدمي مفهوم 
جديد من اإللهام للعمالء على 

مستوى العالم، وان الكتالوج 
الكويت  ل� »ايكيا« في  اجلديد 
أكث���ر من 1200  يحتوي على 
صنف من األصناف التي يكثر 
العمالء  الطلب من قبل  عليها 

قد مت تخفيض أسعارها.
واكد أن اإلع���داد للكتالوج 
يستغرق حوالي 18 شهرا من 
العمل املتواصل، من خالل 260 
من احملترفن في هذا املجال في 
الشركة األم في سويسرا، وحاليا 
يتم العمل على اإلعداد لكتالوج 
أكثر تنافسية،  2012، بأسعار 
حيث ان الش���ركة من���ذ العام 
1990 وهي تعتمد مبدأ تخفيض 

االسعار.
وأضاف ان الكتالوج يتمتع 
بأسعار أقل لبيت أكبر لتأثيث 

البيت بأجمل قطع األثاث األنيقة 
والعملية، مشيرا الى ان »ايكيا« 
تركز على تقدمي أسلوب احلياة 
الذي يعبر عن احتياجات كل 
فرد ومينحه رونق اإلضافات 
اجلميلة لتكون احلياة اليومية 
في البيت أكثر روعة مع احلرص 
على أن تك���ون هذه املنتجات 

بأسعار في متناول اجلميع.
اليوم  وق���ال ان »ايكي���ا« 
تتواجد في 41 دولة من خالل 
317 معرضا، ومتوسط املعرض 
يبلغ 28 ألف متر مربع، وتسعى 
لتوحيد الكتالوج عامليا وبأسعار 
أكثر تنافسية عن العام املاضي، 
مؤكدا ان سياسة الشركة تعتمد 
على »قليل مستمر خير من كثير 
التي  السياسة  منقطع«، وهي 

الكتالوج الجديد في سطور
< منذ إطالق ايكيا من���ذ حوالي 6 عقود من الزمن، 
أصبح كتالوج ايكيا وسيلة تواصل ال غنى عنها لالطالع 
ليس فقط على باقة منتجات ايكيا، بل وأيضا للتعرف 
عل���ى رؤية ايكيا في خلق حياة يومية أفضل لكثير من 

الناس.
 192x224 يضم كتالوج ايكيا أكثر من 376 صفحة بقياس >
ملم. وغالبا ما تكون املنتجات نفسها في جميع األسواق ودول 

العالم وتسري األسعار املذكورة فيه على مدى عام كامل.
< يوجد حوالي 4 آالف منتج موجود في كتالوج ايكيا 
إضافة إلى عدة مئات من املنتجات اجلديدة وكذلك عدد 

من املنتجات التي يتم وضعها بأسعار جديدة أقل.

»ڤيڤا«: 3 فائزين في »الوصفات الرمضانية«
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« 
نتائج مسابقة »الوصفات الرمضانية« على 
www. ،»صفحتها في موقع ال� »فيس بوك

facebook.com/VIVAQ8، والتي أطلقتها خالل 
شهر رمضان املبارك.

وقالت الشركة في بيان صحافي انه بعد 
التصويت الكثيف من قبل األعضاء املنتسبن 
للصفحة، فاز أصح���اب 3 وصفات باملراكز 

ال� 3 األولى.
وفي هذا الصدد، أعرب مدير العالقات العامة 
واالتصال في ش���ركة االتصاالت الكويتية 
»ڤيڤا« عمر احلوطي عن سعادته للنجاح الذي 

حظيت به هذه املسابقة وعن العدد الكبير 
للمش���اركن بها، وأضاف: ان هذه املسابقة 
تعكس مدى أهمية التواصل واملثابرة على 
حتديث وسائل االتصال مبختلف أشكاله لدى 
»ڤيڤا« من أجل إرضاء كل ش���رائح املجتمع 
الكويتي وقد ش���كر الفائ���زون »ڤيڤا« على 
هذه املسابقة وس���عيها احلثيث إلجناحها، 
وشددوا على أهميتها التفاعلية حيث أتاحت 
لهم الفرص���ة للتعرف عل���ى أصدقاء جدد 
وأشاعت روح التعاون فيما بينهم، وعبروا 
عن فرحتهم بهذا الفوز، وقد مت تقدمي جوائز 

عمر احلوطيقيمة للفائزين.

الحساب الوحيد الذي يقدم جائزة يومية مقدارها 5000 دينار نقدًا

»برقان« يعلن أسماء الفائزين 
بسحب حساب »يومي«


