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جمعية النزهة: رحالت ترفيهية وتحطيم أسعار

عادل العتيبي
كشف رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض 
العدساني عن انش���طة اجلمعية خالل الفترة املقبلة، وذكر 
ان هناك رحلة ملنتزه سيشل للمساهمني وذويهم حيث تبدأ 
الرحالت من 2 اغس���طس حتى 20 منه ملن يرغب وبأسعار 
مغرية وذلك باالتفاق مع ادارة املنتزه. واشار الى ان مهرجان 
النزهة لشهر رمضان املقبل سيبدأ قبله ب� 10 أيام ويتضمن 

املهرجان حتطيم أس���عار بعض الس���لع لتصل الى أقل من 
التكلفة. وأضاف ان السوق املركزي سيتم فتح أبوابه في شهر 
رمضان 24 ساعة. وتابع العدساني ان هناك مفاجآت في شهر 
أكتوب���ر تتضمن  مهرجانا ضخما وعروض خاصة وجوائز 
نقدية وتذاكر س���فر وأجهزة الكترونية ويقّدر عدد اجلوائز 
ب� 55 جائزة، علما ان قيمة الكوبون لدخول الس���حب هي 5 

دنانير، وسيتم الكشف عن املهرجان في األيام املقبلة.

)محمد ماهر(وزير الشؤون يتسلم درعا تكرميية من إدارة السوق

الوزير د.محمد العفاسي امام كاونترات احملاسبة

جيان هايبر ماركت صرح جتاري كبير

النوخذة خليفة الراشد محييا مودعيه احد الشباب املشاركني مقبال رأس والدته قبل الدشة الشباب بدأوا الرحلة بحماس

)احمد باكير(أطفال يودعون أحد أقاربهم رافعني علم الكويتالسفن شقت عباب البحر في بداية رحلتها إلى البحرين

د.محمد العفاسي وعبداهلل الفارس يفتتحان رسميا سوق جيان هايبر ماركت

جانب من الفريق العامل في جيان هايبر ماركت

قسم االلكترونيات

د.محمد العفاسي والفريق عبداهلل الفارس خالل جولة في أقسام السوق

إطالق حملة ترويجية ومكافأة فورية للمتسوقين والجائزة الكبرى تسوق مجاني لسنة بمبلغ 5 آالف دينار

العفاسي: »جيان هايبر ماركت« صرح تجاري كبير وقيمة مضافة للقطاع الخاص في الكويت

11 سفينة دشنت رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 21
5 منها توجهت إلى البحرين تزامنًا مع »دشة« 6 سفن أخرى إلى الخيران في رحلة تمتد إلى 8 أغسطس

محمد راتب
افتتح وزير الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل د.محمد العفاس���ي ومحافظ حولي الفريق 
عب���داهلل الفارس جيان هايبر ماركت في مجمع 360 مول على الدائري الس���ادس، بحضور 
بعض املس���ؤولني، واكد د.العفاس���ي ان هذا الصرح التجاري الكبير يشكل مفخرة وقيمة 
مضاف���ة الى القطاع اخلاص في الكويت، وقال ان مثل هذه املش���روعات تنقلنا الى مصاف 
ال���دول املتقدمة، فالقطاع اخلاص بات اليوم عصب احلياة في تلك الدول، كونه يحمل عبئا 
كبيرا عن احلكومات من حيث توظيف املواطنني ودفع عجلة التنمية لذا فإنه يحظى بدعم 
وتشجيع من احلكومة الكويتية، والتي ال تتوانى في تقدمي كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم 

االقتصادي في املسار الصحيح.
وبني ان مشاركة القطاع اخلاص في عملية التنمية تسهم بشكل فّعال في انعاش االقتصاد، 
الس���يما أن املراكز التجارية التي بدأت في استقطاب اشهر وافخر املاركات العاملية، ستقدم 

اضافة اقتصادية للدولة سواء في القطاع العام او القطاع اخلاص.
وفي ختام تصريحه قال د.العفاس���ي: نتمنى إلدارة السوق التوفيق والنجاح، كما نأمل 
أن يتعاف���ى القطاع اخلاص من األزمة االقتصادية ويعود لقيادة مجال التنمية في الكويت 
واخلليج عموما. اجلدير بالذكر ان االفتتاح الرسمي جليان هايبر ماركت جاء بعد االفتتاح 
املبدئ���ي الذي كان 5 يوليو اجلاري ويتزامن مع انطالق حملة ترويجية كبرى حتت عنوان 
مهرجان االفتتاح الثالثي، والتي يحصل مبقتضاها كل عميل يقوم بالتسوق من جيان هايبر 
ماركت على مكافأة فورية، باالضافة الى فرصة للدخول في السحب، والفوز بالعديد من قسائم 
التسوق، اما اجلائزة الكبرى فهي تسوق مجاني ملدة سنة واحدة مببلغ 5 آالف دينار، فيما 
سيحصل كل طفل على هدية مجانية، فضال عن عروض يومية سخية بأفضل االسعار على 
االطالق، كذلك سيتزامن االفتتاح مع انطالق حملة اعالنية ضخمة تشمل اعالنات الصحف 
والراديو واعالنات الطرق واالعالنات الرقمية وتوزيع كتالوج العروض، بهدف خلق الوعي 

وتعريف اجلمهور بجيان هايبر ماركت وباحلملة الترويجية الكبرى.
من جهته، قال مدير مجموعة فيوكوم الكويت، سيريل فيالرد لن نتوقف عند مجرد اطالق 
احلملة الترويجية التي تتزامن مع االفتتاح الرسمي جليان هايبر ماركت، وسنحرص على 
وضع استراتيجية للتسويق على مدار العام لضمان الترويج لالسم التجاري وتدفق اكبر 

عدد من املتسوقني على الهايبر ماركت.
هذا واقيم جيان هايبر ماركت في مجمع 360 درجة الكائن على الطريق الدائري السادس 
على مساحة 17000 متر مربع مع وجود 40 كاونترا ألمناء الصناديق وهو يوفر كل شيء بدءا 
من انواع االطعمة الطازجة واالطعمة املجمدة ومنتجات املخابز واجلزارة واألكالت البحرية 
واألقمشة وامللبوس���ات اجلاهزة واالحذية واملجوهرات واالجهزة االلكترونية والرياضية 
واالدوات املنزلية واالكسسوارات املنزلية ومستحضرات التجميل والعطور.. الخ، فضال عن 
مقهى على الطراز الفرنسي هو مقهى ال بيسترو، ينتج اكثر من 150 صنفا من انواع املخبوزات 
والكيكات الطازجة يوميا، باالضافة الى س���وق للمأك���والت البحرية وافضل انواع اللحوم 

املختارة التي يوفرها املجزر ومجموعة واسعة من الوجبات الساخنة اجلاهزة لألكل.
ويؤذن التصميم العص���ري والتخطيط املتطور واملمرات الواس���عة الرحبة والالفتات 
الس���هلة االتباع وافضل خدمات الزبائن املقرونة بفلسفة قائمة على تقدمي افضل املنتجات 
بأقل األسعار والراحة التي يوفرها تسوق كل شيء حتت سقف واحد بتجربة تسوق ممتعة 

وغير عادية، ويستقطب جيان هايبر ماركت الزبائن من مختلف شرائح املجتمع.

حمد العنزي
حتت رعاية صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد واستكماال 
لتوجيهات واهتمام س���موه بإحياء التراث البحري وتخليد ذكرى اآلباء 
واألجداد، تعزيزا للروابط التاريخية مع ابناء دول مجلس التعاون اخلليجي 
اقام النادي البحري مس���اء أمس مراسم »دشة الغواصني« لرحلة إحياء 
ذكرى الغوص احلادية والعشرين التي تنظمها جلنة التراث البحري في 
النادي البحري في الفترة من 23 يوليو اجلاري حتى 8 اغسطس املقبل، 
حيث توجهت خمس سفن غوص مهداة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى مملكة البحرين، وهي الرحلة األولى التي ينظمها النادي 
الى خ���ارج الكويت في »هيرات« املناطق الت���ي يكثر فيها تواجد احملار 
مبملكة البحرين، فيما س���تصاحب هذه الرحلة رحلة مماثلة الى هيرات 
اخليران في الكويت مبش���اركة ست س���فن غوص مهداة الى النادي من 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، على ان يكون القفال 8 اغسطس. 
واشتملت مراسم الدشة لرحلة البحرين على اصطفاف النواخذة والشباب 
املشاركني في الرحلة أمام منصة الشرف، حيث عزف السالم الوطني ثم 
قام احلضور واألهالي بعد ذلك بتوديع النواخذة املشاركني الذين توجهوا 
الى سفن الغوص اخلمس وهي من احلجم الكبير، لتشق بعد ذلك عباب 
البحر متوجهة الى مملكة البحرين ويقود السفن مجموعة من النواخذة 
واملجدمية الشباب الى جانب مجموعة من البحرية )الغاصة السيوب(. 
وبعد هذه املراس���م حتدث القائم بأعمال س���فارة مملكة البحرين عيسى 
الذوادي في تصريح صحافي مؤكدا ان جميع اجلهات املعنية في اململكة مت 
ابالغها بهذه الرحلة البحرية، حيث مت وضع االستعدادات الستقبال طاقم 
الرحلة من النواخذة واملجدمية واملش���اركني في سفن الغوص، الفتا إلى 
أنه مت اعداد برنامج حافل لهم خالل الفترة التي سيقضونها في اململكة، 
وس���تعود الرحلة من البحرين الى اخليران 3 اغس���طس. من جهته أكد 
رئيس مجلس إدارة النادي البحري ورئيس اللجنة العليا للرحلة اللواء 
فهد الفهد ان دشة الغواصني متت حسب البرنامج املعد وفقا للمحادثات 
مع اجلانب البحريني، مشيرا الى انه سيكون هناك استقبال كبير ومميز 
لشباب الغوص هناك، موضحا ان االخوة في اجلانب البحريني بذلوا جهدا 
كبيرا الجناح هذه الرحل���ة، الفتا الى ان فريق الغوص الكويتي هو أول 
فريق يتجه إلى البحرين في رحلة غوص. واثنى الفهد على اجلهود التي 
بذلت من القائمني على رحلة الغوص، مش���يدا بدعم شركة زين والهيئة 
العامة للشباب والرياضة، مما ساهم في اجناح الرحلة، معلنا في الوقت 
ذاته عن أن الرحلة القادمة ستكون إلى اململكة العربية السعودية في العام 
املقب���ل بعد  التأكد من جناح جتربة توج���ه الرحلة الى مملكة البحرين. 
بدوره أكد نائب رئيس الهيئة العامة للش���باب والرياضة جاسم يعقوب 
حرص الهيئة على توفير الدعم ال���الزم لرحالت احياء التراث البحري، 
مبينا ان التأخير في صرف الدعم املالي للنادي البحري كان نتيجة لبس 

بسيط مت تداركه.


