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نحر اجلمال ابتهاجا بافتتاح »املعلم مول ـ الفحيحيل«

قسم األواني يعني حرية االختيار بني أروع املعروضات

)أنور الكندري(قص شريط افتتاح »املعلم مول«

متعة التسوق في »املعلم مول«

صمويل غالي يتسلم درع التكرمي من جمعية اجلابرية

مدير تطوير األعمال في »فلكس« صمويل غالي والفائز بالكأس جعفر العلي

رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية يوسف دشتي ومدير عام اجلمعية قاسم البالن وصمويل غالي

خالد الصايغ

افتتاح مميز لـ »المعلم مول« في الفحيحيل
محمد الدشيش

مت افتتاح سوق املعلم مول في الفحيحيل بحضور عدد غفير 
من ابناء محافظة االحمــدي، واملناطق املجاورة، ويشتمل سوق 
مدينـــة املعلـم الذي يضم 185 محال علـــى ثالثة ادوار، ويلبي 
جميــع متطلبــات االســـرة من األوانـــــي املنزليــة، واملالبس 
النســـائية والرجالية، ومالبس االطفال، باالضافة الى محالت 
لبيع الشنط واحلقائب، ومحالت صرافة، ويحتوي ايضا على 
ساحــة كبيــرة أللعاب التسلية لالطفال، باالضافة الى التنوع 
في البضائع االخرى، ويعتبر »املعلم مول – الفحيحيل« امتدادا 
السواق مدينة املعلم مبنطقة الســـاملية واملناطق االخرى في 

الكويت.
وفي نهاية احلفـــل مت توزيع جوائز قيمـــة على اجلمهور 
احلاضرين للكبار والصغار على السواء، حيث مت نصب خيمة 
كبيرة امام املجمع ومت بها نحر اجلمال ابتهاجا بافتتاح املجمع 

اجلديد لتسوق اجلمهور.

»فلكس ريزورتس« ترعى ماراثون »تعاونية« الجابرية

رعت شركة »فلكس ريزورتس« 
الرائدة  للمنتجعات والعقــــارات 
في تقــــدمي اخلدمات الصحية في 
الكويت، وساهمت بشكل رئيسي 
في املاراثون الذي نظمته جمعية 
اجلابرية التعاونية وتأتي مشاركة 
»فلكس« في هذا احلدث متاشيا مع 
التزامها جتاه الكويت، الرامي الى 
جعلها مكانا اكثر سعادة وصحة. 
بدأ ســــباق املاراثون في جمعية 
اجلابرية التعاونية وانتهى فيها، 
وأثبت جناحه املبهر بفضل مشاركة 
400 مشارك، كما مت تقسيم السباق 
الى فئات مختلفة، بهدف استيعاب 
كل الفئات العمرية، ابتداء ممن هم 
بني 14 و18 سنة، ثم من هم بني 19 
و40 سنة، ثم من هم فوق سن الـ 41 
وأصحاب احلاجات اخلاصة وهؤالء 

ركضوا ملسافة 4 كيلومترات.
باملناسبة قدمت »فلكس« جلميع 
املتسابقني يوما مجانيا وحسومات 
خاصة، لكي تشجعهم وحتضهم 
على اختيار التدريب السليم واملالئم 
بهدف ضمان االستفادة من املنافع 

املناسبة مدى احلياة.
وفي هذا اإلطــــار، قال رئيس 
مجلــــس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشــــركة »فلكس« خالد الصايغ: 
انضمت »فلكس« الى هذا احلدث، 
باعتبارها راعيا أساسيا له، بهدف 
تعزيز دورها على الصعيد الصحي 
واللياقة البدنية، ونحن نأمل في ان 
يسهم هذا احلدث في نشر الوعي 
الصحي بهدف ضمان مجتمع ينعم 

بالصحة والعافية.
الى ذلك، فاز جعفر العلي احد 
لـ »فلكس« في  االعضاء االوفياء 
املاراثون عن الفئة العمرية من 19 
الى 40 وقد أهدى فوزه الى »فلكس« 
التي برأيه قد ساهمت في حتقيق 
النصر ملا تبذله من جهود مثمرة في 
توفير التدريبات الرياضية الالزمة 
لصحة اجلســــد وتأهيله خلوض 

بطوالت رياضية مميزة.


