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كتالوج «إيكيا ٢٠٢١».. دليلك لبداية جديدة داخل املنزل
كتالــوج «إيكيــا ٢٠٢١» 
هو اإلصدار الـ ٧٠ للشــركة 
السويدية العمالقة في مجال 
التأثيث املنزلي، واحتفاال بهذه 
املناســبة مت حتويل كتالوج 
«ايكيا» لهذا العام إلى شيء 
مميز جدا يستطيع كل شخص 
أن يستمتع به وستفيد منه: 
دليل النطالقة جديدة وحلياة 
يوميــة أفضل داخــل املنزل 

وبأسعار تناسب اجلميع.
احلياة عبارة عن سلسلة 
من البدايات التي تتجدد على 
الــدوام، أحيانا نحن نخطط 
ملثل هذه البدايات ونتوقعها، 
وأحيانا كثيرة تأتينا من حيث 
ال نتوقع، وفي كلتا احلالتني 
فــإن االنتقال من مرحلة الى 
أخرى واالستعداد لكل ما هو 
آت وجديد في حياتنا يتطلب 
منــا اعتماد طريقــة جديدة 
في التفكير، وتبني وجهات 
نظر وعادات وافكار وحلول 

جديدة.
يواجــه العالم هذه االيام 
واحدا من أكبر التحديات التي 
عرفتها البشرية في العصر 
احلديث، خالل العام احلالي 
لم يبق منزل فــي العالم لم 
يتأثر بهذه التحديات بطريقة 
او بأخرى، وسنبقى جميعا 
نشعر بآثارها لفترة طويلة، 
وقد نحتاج الــى وقت ليس 
بقصير قبل ان تعود االمور 
الــى طبيعتهــا، وحتى ذلك 
احلني علينــا ان نتعامل مع 
الواقع اجلديد بأفضل ما لدينا، 
فنحــن اليوم نعيـ  اكثر من 
اي وقت مضىـ  أهمية املنزل 
بالنســبة لنــا، صرنــا نقدر 
األشــياء البســيطة بطريقة 
افضل بعدما كنا نتعامل معها 
على أنها من املسلمات، كذلك 
اصبحنــا نعرف جيدا أن أي 
تغيير ـ مهمــا كان صغيرا ـ 
ممكن ان يحدث فرقا حقيقيا.

لهذه األسباب، مت تصميم 
كتالوج «ايكيا ٢٠٢١» اجلديد 
ليكون مبنزلة دليل يساعدك 
فــي ايجــاد حلــول مبتكرة 
ومتفائلة لكثير من املشاكل 

قاعدة «املنزل اجلميل واملريح 
يجعل حياتك افضل كل يوم». 
ودليل «ايكيا» يحتوي على 
الكثير من «كيف» أن حتقيق 
منزل األحالم يجب أال يكون 
أمرا معقدا، وال مكلفا ماديا، 
ويجــب اال يســتغرق وقتــا 

طويال.
وفي عــام ٢٠١٨ والتزاما 

أسعارها كل عام، بل وايضا 
بإضافة تخفيضات لم يسبق 
لها مثيل على اسعار احللول 
التي تالئم الناس في الكويت. 
ان سياسة توفير منتجاتها 
بأســعار تناسب اجلميع من 
أهــم الركائز التــي تعتمدها 
«ايكيا» فــي حتقيق رؤيتها 
والوقوف جنبا الى جنب مع 
الناس فــي اوقاتهم اجلميلة 
والصعبة، السيما أولئك ذوي 

امليزانيات احملدودة.
يقــول مديــر التســويق 
االقليمي لدى «ايكيا» الكويت 
واالردن كونســتانتينوس 
آبوستولو: لقد مررنا بالكثير 
مــن التحديات التــي اعادت 
تشكيل العالم، وكأن حياتنا 
وكل شيء من حولنا قد انقلب 
رأســا على عقــب، صار عدد 
الذيــن تقلصــت ميزانياتهم 
اليــوم  وصــارت محــدودة 
اكثــر من قبــل. لذلك، عمدنا 
الى تخفيض أســعارنا لهذا 
العام أكثر من أي وقت مضى، 
لتكون حلول «ايكيا» املفضلة 
في متناول يديك وبسعر اقل، 
كذلك قمنا بتخفيض أسعار 
طعامنا لكي تستمتع بأطباق 
«ايكيا» املفضلة لديك، بنفس 
املذاق واجلودة، ألننا نعلم ان 
الطعام اجليد غالبا يســاعد 
في حتسني املزاج في األوقات 

الصعبة.
كتالوج «ايكيا ٢٠٢١» ليس 
مجرد كتالوج عادي، إنه مليء 
باألفــكار اجلديــدة وامللهمة 
التي تساعدك في جعل بيتك 
اجمل وأكثر راحة لك وجلميع 
افراد عائلتك. كتالوج «ايكيا» 
يحتوي على الكثير من احلياة 
داخل املنزل، بإمكانك تصفح 
الكتالوج على هاتفك الذكي، أو 
على موقع «ايكيا» اإللكتروني 
التواصــل  قنــوات  وعبــر 
االجتماعــي اخلاصة بها، أو 
ببساطة لدى زيارتك ألي من 

معارض «ايكيا».
بداية جديدة، اآلن بأسعار 
مخفضــة أكثر مــن أي وقت 

مضى.

الواضحــة  منهــا برؤيتهــا 
والراســخة التــي تعمل من 
خاللها، وهــي «توفير حياة 
يوميــة افضــل لكثيــر مــن 
النــاس»، اطلقــت «ايكيــا» 
الكويت اســتراتيجية جيدة 
لتعزيز مساندتها للناس في 
حياتهم اليومية، وذلك ليس 
فقط باالستمرار في تخفيض 

أسعار أكثر انخفاضاً مناسبة للجميع

التــي تواجههــا فــي املنزل، 
كتالوج «ايكيا» اجلديد يزخر 
الذكيــة واالفكار  بالنصائح 
العملية واخلطوات البسيطة 
التي ستضفي ملسات التجدد 
واالناقة علــى حياتك داخل 
املنــزل بتكلفة ووقــت اقل، 
إنه اسلوب «ايكيا» لتشاركك 
خبرتها ورأيهــا القائم على 

«الرحمة العاملية» تقيم إفطار الصائم في عاشوراء زكاة كيفان: تناشد اخلّيرين
أقامــت جمعيــة الرحمــة دعم بناء مسجد «قباء» بسريالنكا

العاملية مشروع إفطار الصائم 
في يومي تاسوعاء وعاشوراء 
في الداخل السوري، واستفاد 
منه أكثر من ٢٢ ألف سوري.

وقال رئيس مكتب سورية 
في جمعيــة الرحمة العاملية 
وليد السويلم إن املشروع كان 
مبنزلة إفطار للصائم وإغاثة 
للسوريني، مشيرا إلى أن هذا 
املشــروع ســاهم في إسعاد 
احملتاجني من خالل الوصول 
لهم وتتبع أحوالهم، وتقدمي 
ســبل الدعم الــالزم لهم مبا 

يدخل السرور عليهم.
ال  الســويلم:  وأضــاف 

حــث رئيــس زكاة كيفان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخلميــس  عــود  اخليريــة 
أهــل اخلير واإلحســان دعم 
بناء مشــروع مسجد «قباء» 
بجمهورية سريالنكا الصديقة 
والذي يتسع لعدد ٨٠٠ مصل، 
ويقام باملسجد مكتبة إسالمية 
القــرآن  وحلقــات لتحفيــظ 
الكــرمي بجانــب احملاضرات 
التربوية والدعوية واألنشطة 
املتعــددة، حيث  االجتماعية 
يعد املسجد بالنسبة ملسلمي 
ســريالنكا مبنزلــة «جامعة 

إسالمية مصغرة»
وقال اخلميس: بعد زيارة 
وتفقد جلمهورية ســريالنكا 
الصديقة ملسنا عن قرب حاجة 
املسلمني الشديدة للمساجد، 

الداخــل  للمحاصريــن فــي 
إلــى أن  الســوري، مشــيرا 
األجر نحتســبه عند اهللا عز 
وجل حتى يكون أجرين، أجر 

الصوم، وأجر اإلغاثة.
وتابع الســويلم أن صوم 
يوم عاشوراء له أهمية كبيرة 
في حياة املسلمني، وقد أوصى 
النبي ژ بصيام يوم عاشوراء 
احتفاال بذكرى جناة ســيدنا 
موســى گ مــن فرعــون 
مبعجزته التي منحها اهللا إياها 
بشق البحر بعصاه، ليغرق آل 
فرعون، ومنذ ذلك الوقت ميثل 
يوم عاشــوراء أهمية كبيرة 
في حياة املسلمني، قد ورد في 

وأماكن الوضوء وخزان للمياه 
وغيرها مــن املرافق األخرى 
اخلاصة باملسجد اجلامع حيث 
تبلغ مساحة املسجد أكثر من 
٥٠٠ متر مربع، ويخدم اآلالف 
املسلمني الذين يفتقرون إلى 
مسجد يؤدون فيه الصلوات.

وأوضح اخلميس أن النجاة 
اخليرية متتاز بالسرعة والدقة 
في تنفيــذ املشــاريع فنقوم 
مبتابعة مراحل البناء خطوة 
بخطــوة وتوثيقهــا وتزويد 
املتبرعني بالتقارير الالزمة منذ 
بداية العمل باملشــروع ويتم 
العمل في املشروع بالتنسيق 
والتعاون مع وزارتي الشؤون 
واخلارجية، وننفذ باملسجد 
العديد من املشاريع واألنشطة 
اخليريــة منها والئــم إفطار 

حديــث عن ابن عباس رضي 
اهللا عنهما أنه قال: «ما رأيت 
النبي ژ يتحرى صيام يوم 
فضله على غيره إال هذا اليوم، 
يوم عاشــوراء، وهذا الشهر، 

شهر رمضان».
وأوضح السويلم أن هذه 
اجلهود اإلغاثيــة املقدمة من 
الرحمة العاملية تأتي جتسيدا 
لدورها اإلنساني، وسعيا منها 
ألن يكــون املســتفيدون من 
خدماتها اإلنســانية هم أكثر 
النــاس حاجة لها.  وســعيا 
منها ألن يكون املســتفيدون 
من خدماتها اإلنسانية هم أكثر 

الناس حاجة لها.

الصائم وتوزيع املســاعدات 
الغذائيــة وحلــوم األضاحي 
بجانــب املســابقات القرآنية 

والثقافية.
واستشهد اخلميس بحديث 
الرســول ژ «مــن بنــى هللا 
مســجدا ولو كمفحص قطاة 
بنى اهللا له بيتا في اجلنة»، 
فكل صالة وذكر وقراءة للقرآن 
وتســبيح وعمــل صالح في 
ميزان من شــّيد وســاهم في 
بناء هذا املسجد، موضحا أن 
باب املســاهمة متاح للجميع 
كل قدر استطاعته واهللا واسع 
عليم. للتواصل ودعم مشروع 
مســجد «قباء» االتصال على 
٦٦٢٩٣٠٤٤ أو زيــارة مقــر 
اللجنة مبنطقة كيفان بجانب 

السوق املركزي.

السويلم: أكثر من ٢٢ ألف سوري استفادوا من املشروع يتسع لـ ٨٠٠ مصل وبتكلفة قدرها ٣٧ ألف دينار

وليد السويلم

عود اخلميس
يخفى علــى أحد ما يتعرض 
له إخواننا في الداخل السوري، 
فكان املشــروع مبنزلة غوث 

فحرصنا على بناء هذا املسجد 
اجلامع الذي يعد مبنزلة مركز 
إسالمي كبير يخدم املسلمني 
بســريالنكا، مؤكدا أن تكلفة 
بناء املسجد تبلغ ٣٧٫٥٠٠ ألف 
دينار شاملة الفرش واملأذنة 

جانب من والئم اإلفطارمسجد قيد اإلنشاءاخلميس خالل افتتاح أحد املساجد السابقة


