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ركن خاص للجلوس واالسترخاء خالل جولتك للتسوق في «ايكيا» خيارات مختلفة حتت سقف واحد في «ايكيا مول العاصمة»جتربة تسوق أكثر سالسة وسهولة

«ايكيا» تعزز قربها من عمالئها بافتتاح فرعها اجلديد في «العاصمة مول»
ندى أبونصر 

أعلنت «ايكيا» لزبائنها الكرام عن 
افتتاح المحطة الثالثة لها في الكويت، 
وهــو متجر «ايكيا» الجديد في قلب 
مدينة الكويت، فــي مول العاصمة، 
وذلك بعــد ٣٧ عاما على افتتاح أول 

معرض لها في الكويت.
ويأتي افتتاح هذا المتجر بهدف نقل 
تجربة ايكيا إلى قلب مدينة الكويت، 
ولكي تكون أقرب إلى المزيد من الناس 
فــي الكويت، على أمــل أن توفر لهم 
المفاجآت السارة، وتلهمهم وتشجعهم 
علــى خوض تجربة تســوق ممتعة 

وفريدة ال تنسى.
وفي تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أكد الرئيس التنفيذي اليكيا الكويت 
ايكيــا مــول  أن  مارينــو ماغانتــو 
العاصمة يتضمن تشــكيلة واسعة 
من االختيارات والمنتجات العديدة 
والحلول الذكية التي تناسب كل منزل 

وتجعله منزل األحالم. 
وأضــاف أن سياســة ايكيا خالل 
جائحــة كورونا لــم تتغير كجوهر 
ألن ايكيا تتبع دائما منذ تأسيســها 
مبدأ االهتمام بالسـالمة واألمـن ولـكن 
عززنا مــن إجراءات الســالمة لدينا 
وااللتزام بلبــاس الكمامة والتعقيم 
المســتمر للحفــاظ علــى ســالمة 
الموظفيــن والعمــالء التــي هي من 

أولوياتنا. 
وأضاف: نريد إلهام وتمكين أكبر 

على تطوير خدمات ايكيا لتلبي كل 
احتياجات عمالئنا وبشــكل أفضل. 
نحن في غاية الحماس لتعزيز وجودنا 
فــي الكويت بأن نكــون حيث يعمل 
الناس، ويعيشــون، ويتســوقون، 
ويقضــون أوقاتا ممتعة، لذلك صار 
بإمكانهــم اليــوم أن يجدونا متى ما 

شاءوا وكيفما يريدون».
ايكيا عالمة تجارية رائدة وراسخة 
في الكويت، وهي موجودة في السوق 
منــذ أكثر من ٣٧ عامــا، وفي فبراير 
٢٠٢٠ افتتحــت ايكيا ٣٦٠ مع خدمة 
التصميم والتخطيط، واليوم تسجل 
عالمة فارقــة أخرى في تاريخ ايكيا 

الوالدين الراغبين في التسوق وقضاء 
وقت ممتع مع أطفالهم. وكذلك وجهة 
كل الباحثيــن عن األفــكار الجميلة 
والملهمة لتأثيث منزلهم أو مكاتبهم.

وأوضح ماغانتو: «لقد أنشأنا متجر 
ايكيــا العاصمة هــذا لتقديم تجربة 
جديدة وفريدة مع ايكيا تكون متاحة 
للجميع، ولكي نضمن أننا توصلنا إلى 
فهم أعمق الحتياجات وأحالم الناس 
فــي الكويت، ومن أجــل أن نتعرف 
عن قرب على احتياجاتهم وأسلوب 
حياتهم، بعد أن استمعنا لمالحظات 
عمالئنا، وأجرينا الكثير من األبحاث 
الخاصة عن المستهلكين وعوائدهم، 

وقمنا بزيارة العديد من المنازل. 
أكثر من ٧٠٠٠ منتج

وأضاف أنه سيكون بإمكان زوار 
ايكيا مول العاصمة التسوق من جميع 
منتجــات ايكيا، الفتا إلــى أن هناك 
أكثــر مــن ٧٠٠٠ منتج تحت ســقف 
واحد، وسيكون بانتظارهم موظفو 
ايكيــا لتقديم المســاعدة المطلوبة 
لهم. وبفضل توافر أحدث التقنيات، 
ســيكون بإمكان الزوار االطالع على 
منتجات ايكيــا وفوائدها وجودتها 
بطريقــة تفاعلية ومثيرة، ما يجعل 

التسوق أسهل وأكثر متعة.
وقال ماغانتو: «في ايكيا العاصمة» 
نواصــل أيضــا العمل علــى تطوير 
العمــل متعــدد  شــخصية «زميــل 
الوظائف» التي كنا قد ابتكرناها عند 

عدد ممكن من الناس للعيش بشكل 
أكثر اســتدامة بســهولة وبأســعار 
معقولة، ونحن نقوم أيضا بدورنا من 
خالل تحويل طريقة عملنا إلى دورة 
الحيــاة الكاملة والتحلي باإليجابية 
نحــو المنــاخ وأن يكون لنــا تأثير 
اجتماعي إيجابي أينما كنا في العالم.

وقال ماغانتو لـ «األنباء»: هدفنا 
استخدام المزيد من المواد المتجددة 
والمعــاد تدويرهــا، والتخلــص من 
الهدر في عملياتنا وتغيير الطريقة 
التي نصمم بها المنتجات والخدمات 
التي نقدمها إلطالــة عمر المنتجات 

واعتبارها موارد للمستقبل.
كمــا أنه فــي المطعم لــدى ايكيا 
هناك الكثير من الخيارات الصحية 
للزبائــن، إضافة إلى أن هناك خدمة 
جديدة ستكون تحت مظلة االستدامة 
لدينا وهي استرجاع منتجات ايكيا 
المستعملة لديكم وإعادة تدويرها.

حياة أفضل

وفي تصريح له على حفل االفتتاح 
يوم أمس االثنين، قال مارينو ماغانتو: 
«في ايكيا لدينا رؤية خاصة، أال وهي 
(من أجل حياة يومية أفضل للجميع)، 
وهي الرؤية التي تنعكس وتؤثر في 
كل األعمال التي نقوم بها.. هدفنا هو 
أن نصل إلى المزيد والمزيد من الناس، 
وجذبهم أينما كانوا، ومساعدتهم في 

تحقيق أحالمهم».
وأضاف ماغانتــو: «اليوم، نعمل 

الحميضي المحدودة بإطالق مفهوم 
جديد وفريد مــن ايكيا في الكويت. 
«هذا مفهوم رائــد اليكيا في العالم، 
ونحن فخورون بتوفيرها ومسرورون 
للغايــة إلحضاره إلــى الكويت، إلى 
قلب العاصمة، إلى مول العاصمة».

و«ايكيا» في مول العاصمة عبارة 
عن عنوان مميز لتأثيث المنزل بما 
يناســب الجميع، السيما األشخاص 
الذين يعملون ويعيشــون في قلب 
المجــاورة،  واألحيــاء  العاصمــة 
واألشخاص الذين يبحثون عن مكان 
جديد ومميز لقضاء بعض الوقت مع 
األصدقاء أو العائلة. كما أنها وجهة 

افتتــاح ايكيا ٣٦٠، حيث سيســعى 
زمالؤنا لكــي تكون أولويات عملهم 
أن يحظى عمالؤنا بتجربة تســوق 
أكثر سهولة وسالسة، وسيحرصون 
على تقديم خيارات مختلفة، وتزويد 
العمــالء بالخدمــات التــي يرغبون 
فيها، وفقا لتفضيالتهم وللشــروط 
التي تناسبهم، وطبعا دائما بأسعار 
معقولــة وفي متنــاول الجميع. لقد 
بدأنا هــذا المفهوم الخــاص «زميل 
العمل متعــدد الوظائــف» في ايكيا 
٣٦٠ قبل عام من اآلن، ولمسنا مدى 
رضا وسعادة العمالء بهذه الخدمة، 
لذلك سنواصل تعزيز هذا المـفـهـوم 

في جميع فروعنا. 
وقــال ماغانتو: «أصبــح بإمكان 
أي شــخص الجلوس واالسترخاء، 
بينما سيهتم فريق ايكيا من خبراء 
األثاث المنزلي بكل التفاصيل الباقية 
التي تحتاجها، بينما تســتمتع أنت 
بقهوة ايكيا والمخبوزات والوجبات 
الخفيفة الطازجة المتوفرة لدى كافيه 
ايكيا األول في الكويت. يمكنك تذوق 
مجموعة كبيرة من المشروبات الباردة 
والساخنة والمخبوزات والمعجنات 

اللذيذة».
وزاد: «هــذا ليس ســوى البداية 
لخطتنــا التوســعية الطموحــة في 
الكويــت. نريــد أن نوفــر لعمالئنا 
تجربة جديدة ومثيرة في المزيد من 
المجاالت. ترقبوا المزيد من األخبار 

المثيرة».

«احلميضي احملدودة» تواصل تقدمي مفهوم جديد وفريد عامر باملفاجآت السارة والتشجيع على خوض جتربة تسوق ممتعة

الرئيس التنفيذي لـ«ايكيا» الكويت مارينو ماغانتو متحدثا إلى الزميلة ندى أبونصر       (أحمد علي)

الرئيس التنفيذي مارينو ماغانتو لـ «األنباء»: «ايكيا مول العاصمة» يتضمن تشكيلة واسعة من االختيارات واملنتجات واحللول الذكية التي تناسب كل منزل وجتعله منزل األحالم

ملشاهدة الڤيديو

«اخلليج» نّظم يومًا صحيًا بحديقة الشهيد

في ختام شــهر أكتوبر، شهر التوعية 
بسرطان الثدي، نظم بنك اخلليج السبت ٣٠ 
أكتوبر ٢٠٢١، فعاليات ترفيهية صحية، في 
حديقة الشهيد. وتضمنت األنشطة جلسة 
يوغا، وماراثون مشي، وحلقة نقاشية ركزت 
على أهمية الصحة النفسية والعقلية في 

حياة مرضى سرطان الثدي.
وأتت هذه الفعاليات بالتزامن مع شهر 
التوعية بسرطان الثدي، ولتسليط الضوء 
ليــس فقط علــى املرض وأهمية الكشــف 
املبكــر عنه، بــل أيضا علــى دور الصحة 
العامــة والصحة النفســية خصوصا في 
حتسني حياة املرضى وزيادة فرص تغلبهم 

على املرض.
وسجل أكثر من ٢٥٠ شخصا في اليوم 
الصحي وفي ماراثون املشــي األول لبنك 
اخلليج، حيث انضموا إلى جلســة اليوغا 
ثم ماراثون املشي ملسافة ٤ كيلومترات، ثم 
احللقة النقاشية التي حتدثت فيها جوان 
هاندز، وباإلضافة إلى هذه الفعالية، قام بنك 
اخلليج باستضافة د.فاطمة خاجة لتقدمي 

ورشــة عمل ملوظفات بنك اخلليج، كذلك 
قام البنك بتوزيع كوبونات فحص مجانية 

للموظفات الالتي حضرن ورشة العمل.
وحول هــذا اليوم الصحي، قالت مدير 
عام املوارد البشرية في بنك اخلليج، سلمى 
احلجاج: «بينما نحرص على أداء وتفوق 
موظفينا املهني، ال ميكننا أن نغفل أبدا عن 
صحتهم وســالمتهم. وألننــا ندرك أهمية 
الصحــة النفســية في حياة األشــخاص، 
األصحاء واملرضى على حد سواء، وندرك 
دورنا وواجبنا الذي يحتم علينا التوعية 
وخلق مبادرات صحية للموظفني وعائالتهم، 
نحرص ســنويا على املشــاركة بالتوعية 
بسرطان الثدي، ونشجع دائما على الفحص 
الدوري، وعلى اتباع أسلوب حياة صحي 
يقي من األمراض ويساعد في التغلب عليها. 
نأمل أن يكون جميع موظفينا وعائالتهم 
قد اســتمتعوا باليوم الصحي في حديقة 
الشهيد، ونتمنى لهم حياة صحية خالية من 
األمراض، وأسلوب حياة صحيا يساعدهم 

على التطور والتقدم دائما».

الصحة النفسية مهمة للتغلب على األمراض مبناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

بداية انطالق الفعالية

صندوق التنمية: ٢٥٪ من األرباح حتول إلى «السكنية» 
أوضح نائــب مدير عام 
الصندوق الكويتي للتنمية 
نضــال عبدالعزيز العليان 
أن الصنــدوق، وعلى مدى 
أكثر من نصف قرن، ساهم 
بــدور فاعل وجهــد واضح 
فــي دفــع مســيرة التنمية 
اإلقليميــة والعامليــة كأول 
مؤسسة تنموية من نوعها 
فــي املنطقــة. ولكــن ومنذ 
بداية العقــد اجلديد أصبح 
أكثر تفاعال مع املستجدات 
وتطورات التنمية املجتمعية 
احمللية مبا يتماشــى مع ما 
يقوم به من جهود تنموية 

في العالم النامي.
أن  العليــان  وأكــد 
الصندوق الكويتي للتنمية 
يقــوم بتعزيز مســؤوليته 
االجتماعيــة محليــا مــن 
خالل مســاهمته في العديد 
مــن األنشــطة واملبــادرات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
احمللية لدعم جهود التنمية 

الطلبات اإلسكانية وبفائدة 
٢٪ سنويا ملدة ٢٠ عاما.

وفي نفس السياق اخلاص 
بالقضيــة اإلســكانية، بني 
العليان انه ومنذ العام ٢٠٠٣ 
قام الصندوق باستقطاع ما 
ال يزيد على ٢٥٪ من صافي 
أرباحه السنوية وحتويلها 
العامة  لصالــح املؤسســة 
للرعايــة الســكنية، وحتى 
اآلن مت حتويــل مبلــغ ٣٧٦ 
مليون دينار إلى املؤسسة، 
فيما من املقــرر، بعد إقرار 
احلســاب اخلتامي للســنة 
املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ من قبل 
مجلس األمة، حتويل املبالغ 
املســتحقة عن هذه الســنة 
املالية والتي تبلغ ٨٩ مليون 

دينار لصالح املؤسسة.
ومــن أهم مالمــح الدور 
احمللي للصندوق أيضا الدعم 
املباشر وغير املباشر للقطاع 
الكويتي، ويتجلى  اخلاص 
ذلــك في نــواح عديــدة في 

الكوادر  ٢٠٠٤ بهدف تنمية 
الوطنية وإكســابها اخلبرة 
في مسعى لزيادة إمكاناتهم 
وخبراتهم، وتزويد السوق 
احمللي بالكفاءات، حيث بلغ 
إجمالي عدد خريجي البرنامج 
منذ إطالقه حتى ســبتمبر 
٢٠٢١، ٧٨٩ متدربا ومتدربة.

فضال عن مبادرة برنامج 
(كن مــن املتفوقــني) الذي 
أطلقه عــام ٢٠١٠ بالتعاون 
مــع وزارة التربية لتوعية 
األجيــال اجلديــدة بأهمية 
التعاون املشترك وضرورة 
تضافر جهــود التنمية بني 
الدول املختلفة عبر رحالت 
لطلبــة املرحلــة الثانويــة 
املتفوقــني الى بعض الدول 
املســتفيدة من مســاعدات 
الصنــدوق اإلمنائية. وفي 
هذا اإلطار، قــام الصندوق 
بترتب زيارات ألكثر من ١٥ 
دولة لعدد ٢٦٤ من الطالب 

والطالبات املتفوقني.

مقدمتها حرصه على تشجيع 
املكاتب االستشارية وشركات 
املقــاوالت الكويتيــة علــى 
املشاركة في تنفيذ املشاريع 
التي ميولهــا الصندوق في 
الدول املستفيدة من نشاطه 
اإلمنائــي. إذ بلــغ إجمالــي 
اســتفادة املكاتب وشركات 
الكويتية منفردة  املقاوالت 
من قروض ومنح الصندوق 
ومنح الكويت حوالي ٥٦٩٫٣ 
مليون دينار كويتي (حتى 
يونيــو ٢٠٢١٠)، بينما بلغ 
بالتآلف  إجمالي استفادتها 
مع شركات أجنبية حوالي 
١٦١٫٤ حوالــي مليون دينار 

(حتى يونيو ٢٠٢١).
وأضاف نائب املدير العام 
أن للصنــدوق دورا بــارزا 
ورائــدا في تعزيــز التنمية 
البشرية في الكويت من خالل 
املهندســني  برنامج تدريب 
واملعماريني الكويتيني حديثي 
التخــرج، الــذي أطلقه عام 

عبدالعزيز العليان

داخــل الكويت ومبا ال يخل 
مبهمته ورسالته األساسية.

ولعل أبرز هذه املساهمات 
جاءت فــي عام ٢٠٠٢ حيث 
مت االتفاق بني بنك االئتمان 
التســليف  الكويتــي (بنك 
واالدخار سابقا) والصندوق 
الكويتي على إصدار البنك 
ســندات لصالح الصندوق 
مببلــغ ٥٠٠ مليــون دينار 
تلبيــة  علــى  للمســاعدة 

«الهالل األحمر» وّزعت ٤٨٧٠ حقيبة  
مدرسية على أبناء اليمن

أعلنت جمعيــة الهالل االحمــر الكويتي 
عن توزيع ٤٨٧٠ حقيبة مدرســية في سبع 
محافظات في اليمن، مبينة ان هذه احملافظات 

تعاني من اوضاع انسانية صعبة.
وقال املدير العام في جمعية الهالل االحمر 
الكويتي عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية (كونا) امس االثنني ان توزيع 
احلقائب املدرسية شمل سبع محافظات في 
اليمــن وهي (حضرموت - ابــني - عدن - 

شبوة - تعز - صنعاء - مأرب).
وأضاف العون انها تأتي ضمن اهتمامات 
جمعية الهــالل األحمر الكويتي ومؤسســة 

(استجابة) اليمنية لالعمال االنسانية واالغاثية 
لدعم العمليــة التعليمية في اليمن وضمان 
عــدم انقطاعها والتخفيف من معاناة أولياء 
أمور الطلبة عبر توفير احلقائب ومستلزماتها 

لتشجيع الطالب على مواصلة التعليم.
وبني ان توزيع احلقائب املدرســية على 
أبناء األسر احملتاجة في اليمن يعكس جهود 
وحرص اجلمعية على توفير احتياجاتهم من 
حقائب وقرطاســية، مؤكدا ســعي اجلمعية 
لالســتمرار فــي دعم قطــاع التعليم باليمن 
مــن خالل االعمال اإلنســانية التي تقوم بها 
من بناء املدارس واملراكز التعليمية وغيرها.

قامت جمعيــة «تنميه» اخليرية 
بتوزيع السالت الغذائية على ما يزيد 
على ١٥٠ أسرة، وذلك لسد االحتياجات 
الضرورية من املواد الغذائية لألسر 
األكثر احتياجا، وأسر األيتام واألسر 
املتعففة الذين ترعاهم اجلمعية داخل 
الكويت. وراعــت «تنمية اخليرية» 
جريا على عادتها التوزيع بحســب 
عدد أفراد األسرة ومبا يسد حاجتهم 

لفترة كافية، إذ حتتوي كل سلة على 
العديد من املكونــات املتنوعة األرز 

والسكر والزيت والتمر واملعلبات.
وحرصت «تنمية اخليرية» خالل 
تعبئــة وتوزيــع الســالل الغذائية 
على تطبيق اإلجــراءات االحترازية 
والتسليم داخل سيارات املستفيدين، 

حفاظا على سالمة اجلميع.
وحتــرص تنميــة اخليرية على 

تقــدمي خدمــات خيرية مميــزة مبا 
يحقق الكفاية لألسر التي تقوم على 
كفالتها من مساعدات دراسية وعالجية 
إضافة إلى املــواد العينية املختلفة 
كاألجهزة األساســية داخل البيوت 
واملواد الغذائية، سعيا لدعم وتنمية 
وتطويــر الفرد واملجتمع، باإلضافة 
الى اهتمامها في تنفيذ ودعم البرامج 
واملشروعات اخليرية اإلغاثية، ويأتي 

في مقدمتها إغاثة متضرري الكوارث.
ودعت اجلمعية أصحاب األيادي 
البيضــاء إلــى مــد يد العــون لدعم 
إخوانهم احملتاجني وتخفيف معاناتهم 
التي يعيشونها، كما توجهت بالشكر 
الداعمني واملتبرعني والذين  جلميع 
كان لهــم الفضل بعد اهللا تعالى في 
تضميد جراح احملتاجني داخل الكويت 

وخارجها.

«بنك الطعام» ُيطلق «تسبيل املياه» بالتعاون مع أمانة األوقاف
كشــف البنــك الكويتــي 
للطعام واالغاثة عن انطالق 
مشــروع «مصرف تســبيل 
املياه»، وذلــك بالتعاون مع 
العامــة لألوقــاف،  األمانــة 
حيث يعد املشروع من أكبر 
املشاريع تطورا باملنطقة في 
قطــاع العمل اخليري، وذلك 
عن طريــق ســيارات البنك 
املتنقلة احلديثــة واملجهزة 
بأحدث أساليب التبريد التي 
تســتخدم في هذا املشــروع 

احليوي.

واإلنساني في املنطقة، نظرا 
التــي  لألســاليب احلديثــة 
يستخدمها البنك في إجناح 
هذا املشروع واستفادة اكبر 
عدد ممكن من شرائح املجتمع.

وميتلك بنك الطعام فريقا 
متكامال إلدارة العمل اخليري 
واستقبال املتعففني للتعرف 
علــى احتياجاتهم من خالل 
 www.kuwaitfoodbank.org
بهدف تلبية جميع متطلباتهم 
والعمــل على حل مشــاكلهم 

اليومية.

وقــال نائب رئيس البنك 
الكويتــي للطعــام واالغاثة 
مشــعل األنصاري إن البنك 
يوفر مــاء نظيفا في عبوات 
مبــردة وجاهــزة، إذ تقــوم 
ســيارات متنقلة متخصصة 
باالنتقال إلى أماكن جتمعات 
العمــال وتزويدهم باملاء في 
الطرق واملساجد واملستشفيات 

واألماكن احليوية
وقال األنصاري ان مشروع 
«مصرف تسبيل املياه» يعد 
نقلة نوعية في العمل اخليري 

«تنمية» وّزعت أكثر من ١٥٠ سلة غذائية على املتعففني


